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Ifj abb Sóti Pál a XX. század eleji bácskai kis-
város szépreményű ifj úja, aki kortársaival együtt 
a magyar élet megújítója is lehetne, ha az elképzelé-
sei megvalósításához lenne elegendő akaratereje. A kék-
festő fi a azonban az értelmetlenül eltékozolt budapesti ta-
nulóévek után szülővárosa, Bács-Udvard segédjegyzőjeként sem 
boldogul; vergődései végén a hajnali nagy dáridók után szokásos 
párbajok egyikébe ő is belehal. Pedig ő nagyot álmodott az élet-
ről, közössége jövőbeli sorsáról – hasztalan; a Darvadi Zoltánok 
társaságához hasonlóan már ő sem ura az életének, a szándékai-
nak és az elhatározásainak. A tehetetlenül vergődő lélek mellett 
Kanizsai Ferenc tragikus rajzát adja a bácskai kisvárosi életnek 
is. A magyar dzsentri már elhagyta a birtokát, a hivatal viszont 
megoldhatatlan feladat elé állította őt. A súlyos társadalmi prob-
lémákat megjelenítő regény – évszázadnál is hosszabb ideig lap-
pangott az elfeledett művek hosszú sorában – méltó arra, hogy 
elsőként adjon hírt a Délvidéki Soroló című, újra felfedezett mű-
veket bemutató, most induló könyvsorozatunkról.

      Mák Ferenc
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Idősb Sóti Pál e földi életében igen nevezetes férfiú hírében állott úgy 
is, mint községi képviselő. Fehérre meszelt, földszintes, úgynevezett 
„fordított” házban lakozék népes családjával. A házat akként értsük, 
hogy hosszára fordítva épült az utca mezsgyéjén uras tempó szerint. 
A paraszti magyarház ugyanis befelé mélyed a fundusba, nem az utca, 
hanem az udvar mentén épül, s így az utcára a háznak csak az egyik 
oldalsó fala jut egy, legföljebb két ablakkal. Ez a rendes, ez a magyar 
építkezés. Az a ház, amelyik nem így épül, fordított ház. Abból te-
hát, hogy Sóti uram fordított házban lakik, mindenki megérthette, 
hogy különbnek tartja magát a parasztoknál. És tényleg, több ízben 
nyilatkozott ebbeli érzése felől. Kivált utóbb, hogy a kékfestőség 
jövedelmei folyvást csökkentek, és így hétköznapokon is bőséges 
ideje maradt meditálásokra. Gyakran emlegetett holmi nemességet, 
sőt határozott célzásokat is tett némi jussra, amit – istenuccse! –, ki 
kellene kapartatni valamely agyafúrt fiskálissal. Én már nem tudom, 
miben feneklett meg a büszke igyekezet, talán abban, hogy fiskálisok 
szertelen nagy felpénzt követeltek, vagy inkább abban, hogy hiszen 
írások kellettek volna. Az írások pedig elégtek 1850-ben, a nagy 
tűzvész alkalmával, amikor egész Bács-Udvard leégett. Id. Sóti Pál 
fiatal legényke volt akkor; arra jól emlékszik, hogyan fogott tüzet a 
házuk nádteteje, és hogyan égett el minden, ami a padláson volt, és 
amit ilyenformán még gondolatban sem lehetett megmenteni. Az 
írásokra emlékezett, de a tartalmukra kevéssé. De meg, ha még oly 
pontosan emlékezett volna is, mit sem ér a szóbeszéd. A törvénynek 
írás kell. Hát hol vegye az írást, ha már a hamuját is réges-régen 
elsodorta a szél?

Ami a kékfestőséget illetné, hát az eleinte nem volt utolsó mester-
ség, és rangbéli ember becsülettel vállalhatta, hiszen jócskán hozott 
a konyhára. Abban a nem is oly régi időben, amikor asszonyok és 
lányok maguk szőtték a maguknak való vásznat, bizony mindig 
kellett friss festék a kádakba. Öt legénnyel dolgozott id. Sóti Pál, 
hogy a fehérnép szőtte vásznakat különféle színűekre fesse, többnyi-
re sötétkékre, amely színnek a neve faluhelyt még ma is „festőkék”. 
Sőt igen akkurátus virágokat is értett a rendelt mustra szerint a 
jóféle vászonholmira pötyögtetni, ami persze többet kóstált. Ezek 
a festőruhák arról voltak híresek, hogy csaknem örökkétig tartot-

q  



e 8 w   q

tak. A színük nem ment ki soha: sem esővíz, sem napsütés miatt. 
Mondhatom, manapság nincsenek ilyen jóravaló festékek.

Magam is tudok rá példát. A kántorék átellenben laktak a fes-
tőéknek. A kántorék nemigen jártak át szomszédolni, de a kutyá-
juk, egy pákosztos vizsla, annál inkább. Sótiné asszonyom ráunt 
a kutya kártékony látogatásaira, amiben igazat is adhatunk neki, 
hiszen olyan becstelen állat volt az, kérem, hogy a kotlós tyúkot 
leugatta a fészekről, és azonmód behabzsolta a tojásokat. Márpedig 
tudnivaló, hogy az a kutya, amelyik megízlelte a tojáseledelt, rájár 
folyton-folyvást a tojásra, és nem riasztja vissza semmi fenyegetés, 
semmi ütleg. Sótiné megunta tehát a kántorék vizslájának szomszé-
dolását, és panaszt emelt az uránál. Mikor a pákosztos eb megint 
átosont, a festőlegények lefülelték, és belehajították a piros festékkel 
telt hordóba. Hát azt a csodaszép piros színt semmi praktikával 
sem lehetett lemosni a kutyáról, pedig képzelhető, megpróbált a 
gazdája minden lehetőt, még lúggal is fürösztötte. Hiába. A ku-
tya rettentően bűnhődött, amennyiben a bács-udvardi ebkolónia 
végérvényesen kiközösítette furcsa színe miatt. A kántort meg 
úton-útfélen bosszantották, hogy micsoda újfajta kutyára tett szert. 
A kántor mérgében följelentette id. Sóti Pál uramat, de a pörből, 
amin egyébként az egész község sokáig évődött, nem tudom már, 
hogy mi lett. Hiszen nem is erről akarok szólni, csak azt kívántam 
erősíteni, hogy a kékfestés idejében a festékek nagyszerű jó festékek 
voltak. Arról meg hallgatok – nem szándékozván a magyar gyáripart 
ócsárolni –, hogy maguk a ruhák olcsóbbak voltak amellett, hogy 
nem foszlottak, koptak, hámlottak ilyen hamar… Azok a ruhák biz 
nem rongyolódtak el egyik vásártól a másikig.

A községi képviselőség pedig a polgárok bizalmából szerződött. 
Afféle fatornyos tót faluban virilis jogon is megillethette volna ez a 
közéleti méltóság Sóti uramat, ámde az Alföldön, kivált Bácskában 
még csak nem is mindenik püspök lehetne virilista. Annál kevésbé, 
mert a bács-udvardi majdnem plébánosnak több az évi keresete, mint 
egy felvidéki püspöké.

Fizetni, hiszen fizetett Sóti uram elegendő adót, de afelől virilista 
nem lehetett volna. Sokkal szebb is így, hogy emberek sorakoztak 
melléje, akik aztán beválasztották. A községi képviseletében az 
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urak szekerét tolta, rászavazott az új iskolára, az artézi kútra, az 
utcáknak petróleummal való világítására. Emiatt meg is gyűlt a 
baja Czérna Szilveszter urammal, aki a község bikái részére célará-
nyosan eszközlendő új jászlakra szavalt, ellenben az utcai világítást 
kifigurázta ekképp:

– Nem szavallok az petróljomlámpásokra! Mér? Azér, mer aki 
röndös embör, estvéli harangszón túl nem botorkál az utcán, hanem 
otthun marad. Tán csak nem pártoljuk a részögös gyesznókat? Még 
osztán mér fizetjük a községi baktert? Ha pediglen oly nagyon kék 
az a közvilágítás, hát vigye ki-ki sajátlag és sajátkezűleg az lámpát 
az tulajdon kezében.

Ámde a vita mégis akként végződött, hogy a községi képviselő-tes-
tület megszavazta az utcai világítást. Czérna Szilveszter az ő ir tóz tató 
nagy haragjában megfenyegette Sóti uramat:

– Kend se lesz többet képviselő, arrul felelek!
Sóti Pál csak a bajusza alatt dörmögte:
– Ostoba paraszt.
Czérna Szilveszter azonban meghallotta:
– Aszongya kend, hogy paraszt vagyok? Hát kend micsoda? Ej-

nye, de föl van az uraságával, nem tudnám pedig, hogy miér? Hacsak 
azér nem, hogy az apja felülről húzta a fűrészt?

Ez ugyan megmondta! A közgyűlés tagjai elmosolyodtak, és 
csakugyan mindenki emlékezett arra az időre, amikor id. Sóti Pál 
atyja gerendákat fűrészelt a Deutsch-féle fatelepen. Id. Sóti Pál nem 
szívesen emlékezett erre a körülményre, még kevésbé örvendett, ha 
másvalaki ráemlékeztette. Nem csoda hát, hogy ezek után sietve 
oldalgott el a közgyűlési teremből, holott még szeretett volna egyik-
másik tárgyhoz hozzászólni.

Czérna Szilveszter nem érte be ennyivel. A katolikus olvasókör-
ben folyvást szapulta Sótiékat, hogy micsoda úrhatnám nép.

– A felesége kalapot visel. No csak próbálna az én oldalbordám 
kalapot föltenni! És a fi a tizenhét éves, mégis iskolába járatja, Szögedé-
ben az urak iskolájába, ahol papok tanítanak. Fiskálist akar a fi ábul ne-
velni. Nem szeretöm az ilyen nagyralátó emböröket. Az úr maradjon 
úr, a paraszt maradjon paraszt. Mér? Azér, mert valami kéntségösen 
gyanús neköm az úrféle, ha a parasztokkal parolázik – vagy követ akar 
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lönni, vagy váltót akar aláíratni –, azonképpen nem tiszta szándékú 
az a paraszt, aki urakhoz dörgölődik. Nincs igazam?

– De biz’ isten, igaza van, Szilveszter bácsi – hagyták rá a pipaszó 
mellett bölcselkedők.

Id. Sóti Pál uramnak a tekintélye ekképpen kezdett lohadni. A 
mód sem nagyon volt már meg: az öt segédből előbb hármat, azu-
tán még kettőt el kellett ereszteni; utóvégre Sóti Pál uram magára 
maradt a festékeskádakkal. A munkát azonban győzte, mert vajmi 
kevés akadt. De ezt a keveset sem látta el túlságosnak mondható 
igyekvéssel.

Nekikeseredett a jó ember. Észrevette, hogy a parasztok már nem 
szeretik, az urakhoz pedig semmi köze. Sőt az ármányos Czérna 
Szilvesztert inkább becsülik, mert félnek a paraszti srófos eszétől. 
És mióta Czérna Szilveszter kiokoskodta, hogy az új iskolaépület-
be hitványabb téglákat építették be, mint amilyeneket a község 
rendelt, azóta a megyei inzsellér is előre köszön neki. Igen, Czérna 
Szilvesztertől félnek az urak. De vele, id. Sóti Pállal, aki mindig 
lelkesedéssel, sőt – ismerjük be – önzetlen meggyőződéssel pártolta 
a fejlődés ügyeit, a kutya sem törődik. Az urak jól tudják, hogy Sóti 
Pál velük tart, hát nem hederítenek rá.

Ámde van vigasztalása a fokozódó gondokkal szemben, és van 
reményteljes kárpótlása: ifj abbik Sóti Pál. Mikor a fi ú letette az érett-
ségit a szegedi gimnáziumban – csupa jelesre! –, ötven forintos fekete 
szalonruhában jött haza. Büszkén sétált végig fi ával az utcákon; annál 
büszkébben, mert a Weisz doktor fi a megbukott az érettségin.

Ifjabb Sóti Pál maga is érezte kiváltságos egyénisége súlyát, és 
udvarolni kezdett csittvári Csitáry Olgának. Nem azért, mintha 
Olga lett volna a legszebb lány, és mintha roppant tetszett volna 
neki, nem, csakis azért, mert Olga a főszolgabíró leánya.

 

Azaz: álljunk meg itt egy tapodtat, és nézzük csak, hogyan is kez-
dődött ez a história, amelyből rohamosan szerelem fejlődött!

Igen, volt benne köze a fekete szalonruhának, amely ifjabb Sóti 
Pált, a jelesen érettet ünnepélyessé tette. Lehet, hogy ez az obligát 
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fekete ruha, mely különben bármi sajátos tartozékuk a frissen érett 
ifjaknak – (annyiból is inkább, mert hiszen már a vizsgára is e ru-
hában mennek; ilyen ruhára a legszegényebb diáknak is telik; hogy 
honnét, a jó isten tudja!) – a szokatlanság félszegségével lógott rajta, 
mint papnövendéken az első kék reverenda, ámde Sóti Pál felsége-
sen érezte magát benne, és egyáltalán csudálom, hogy nem benne 
aludt. Talán azért is feküdt le jó későcskén, hogy mennél tovább 
pompázhassék a szalonruhában. Roppant szeretett volna cilindert 
viselni hozzá, ámde ehhez hiányzott az erkölcsi bátorsága. Alföldi 
községben senki sem mehet végig cilinderben utca hosszat anélkül, 
hogy a felnőttek a szemébe ne vigyorogjanak, a hancúrozó gyerekek 
pedig utána ne fussanak kiáltozván:

– Zsidó, zsidó, bekheló!
Tudvalevően ily községekben csak a kereskedelmi utazók hor-

danak cilindert abban a téves hiszemben, hogy ezáltal tekintélyt 
tartanak. Ha tudnák, hogy épp ellenkező eredményt érnek el… 
Csudálom, hogy ezt még a mai napig sem tudják ezek az egyébként 
kitűnő megfigyelőtehetséggel és jó alkalmazkodóképességgel meg-
áldott férfiak.

A fiatal Sóti úr tehát nem mert a cilinderre gondolni. (Majd 
Pesten, ha az egyetemre jár!) Azonban a patikussegédet irigykedve 
tanulmányozta mint a bács-udvardi előkelő viselet legfőbb szemé-
lyesítőjét, és be kellett ismernie, hogy ameddig jó bő pepita nad-
rágot nem szabat, olyat, aminőt a patikárossegéd visel, addig nem 
fejtheti ki azt a társadalmi szereplést, melynek a két hónapi vakációt 
igyekezett szentelni. Nos, Bábin Milos, az avatott kezű rác szabó 
(akinek elmagyarázta, hogy nem nadrág, nem úri pantalló, amelyik 
nem elég bő) csudásan felfokozott ambícióval vasárnap reggelre 
hazaszállította az elegancia remekművét roppant élesre vasalva… 
Bábin Milos, azonfelül, hogy megkapta hiánytalanul a nadrágért 
járó tíz forintot – ilyen drága nadrágot talán még soha sem varrtak 
Bács-Udvardon –, még külön elismerésben és jutalomban is része-
sült. Sótiné asszonyom, egy hihetetlenül elhervadt, sovány nő, jóféle 
törkölyt öntött egy pohárkába, és mosolygósan odakínálta az olló 
jeles mesterének:

– Váljék egészségére, Bábin!
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Már említettük, hogy a frissen érett fiatalember újabban a későn 
fekvés szokását vette föl, így hát micsodálni való sincs azon, hogy 
korán kelni nem szeret. Most azonban kidörzsölte szeméből az ál-
mot… Öltözni akart, hogy az új pepita nadrágot fölvehesse!

Az anyja kedvtelve mustrálta szép fiát; gyönyörködő pillan-
tásaival szinte végigcsókolta, tetőtől talpig végigsimogatta. Sárga 
cipő… Bő, de milyen bő pepita nadrág. Fekete mellény, hosszú fekete 
redingote, fehér nyakkendő, fehér szalmakalap… Fehér kesztyű. És 
sétapálca!

– Kezét csókolom, anyám, elmegyek a szagos misére.
– Eredj fiacskám. Eredj. Várj csak egy csöppet! Hadd tűzöm ezt 

a rózsát a kabátodra…
Ment hát a szagos misére, ami csak vasárnaponkint és csak reg-

gel fél nyolctól nyolcig tartatik. Szagosnak a parasztok keresztelik 
hihetőleg amiatt, mert a kizárólag erre a misére járó uras dámák 
szinte vetélkednek abban, melyikök a legparfümösebb, mintha ez-
által kívánnák észrevétetni az Istennel, hogy íme, látogatást tesznek 
házában. Főleg fiatal úrasszonyokból és lányokból kerül ki ennek 
a misének a közönsége, mert a legjobb akarattal sem nevezhetjük 
ezt a gyülekezetet egyébnek, mint csak közönségnek, amely míg 
gépileg duruzsolja a monoton imádságokat, ráér párhuzamot von-
ni a patikusné meg a jegyzőné kalapja közt; bírálja a napernyőket, 
a blúzokat; és tudomásul veszi a falhoz támaszkodó aranyifjúság 
kandi hódolatát. A szagos mise tehát igen nevezetes mise; annak 
tartja a plébános is, aki inkább ezt a misét mondja, mint a tizenegy 
órai nagymisét; annak tartja kivált a kántor, aki ilyenkor kiereszti 
a bődületes nagy hangját, melyhez a „suplenc” (értsd kántorsegéd) 
csodaszép susztertercet énekel, miközben az orgona cigányos vari-
ációkkal kíséri a zengzetet.

A fölöttébb elegáns fiatalúr, aki a nyolcadik stációkép alatt, az 
oszlopnál álldogált, tagadhatatlan feltűnést keltett. Némely szöszke 
és barna fejecske hátra is fordult miatta. Minek tagadnók, a fiatalem-
ber tudatosan élvezte ezt a feltűnést, de – egyelőre még – sokkalta 
inkább élvezte elegáns öltözködését. Kesztyűs kezével gyakran 
kapott kenőcstől fénylő hajához, hogy a választékot eligazgassa, és 
mikor úrfelmutatásra csilingelt a csengő, amikor mindenkinek le 
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kellett térdelni, elővette csipkés keszkenőjét, azt gondosan leterítette 
a kőkockára, hogy arra térdeljen, és így kímélje a pepita nadrágot. 
Leterítvén a keszkenőt arra is jól ügyelt, hogy látni lehessen az S. P. 
monogramot fölötte – igenis! – az ötágú nemesi koronával…

Befejeződvén a mise, a plébános a Szűzanyához való könyörgés 
lemorzsolásához fogott. Ez pár percig tart, és ezt az időt szokta az 
aranyifjúság felhasználni, hogy meglehetős lármával kimenjen, és a 
templom ajtaja előtt sorfalat álljon. Ez a sorfal arra szükséges, hogy 
középütt a parfümös hölgyközönség hódítva és hódítandva, libácskás 
fejbiccentéssel, esetleg kacér mosolygással elvonuljon.

Ifjabb Sóti Pál elég hűvösen köszönt a többi ifjú úrnak, de azért 
közéjük állt. Hadd egye a fene őket, hogy ím, egyikőjök sem, még 
a patikárussegéd sem mérheti magát hozzá előkelőség dolgában. 
És jöttek a hölgyek. Sóti Pál ismerte valamennyit (hiszen Bács-
Udvardon bemutatkozás nélkül mindenki ösmer mindenkit), és kö-
nyökét magasra emelve gigerlisen köszönt nekik. (Ezt a mozdulatot 
a patikussegédtől leste el.) A hölgyek mosolyogva köszöntek vissza. 
Legnyájasabban köztük egy vékony, szőke: csittvári Csitáry Olga.

Olga alig tett pár lépést, Pál már nyomába ért és megszólította:
– Megengedi, nagysád, hogy elkísérjem?
– Oh, csak tessék! – felelte a kis hölgy, és talán nem hálátlanul.
Ám az a negyed perc, ami az Olgának való köszönéstől az utá na-

iramodásig eltelt, érdemes a közelebbi fürkészésre, minthogy itt kez-
dődött Pál és Olga szorosabban vett ismeretsége. Olga nem nevezhető 
szépnek, talán csinosnak sem, legföljebb érdekesnek. De ez az utóbbi 
tulajdonság a legkisebb részben egyéni, mert csaknem kizárólag abban 
áll, hogy ő a főszolgabíró lánya. Azaz, ha érdekes – csakis ezért érdekes. 
Pált tehát nem ragadhatta meg a kis tizenöt éves hölgy szépsége, egész 
más indítékok késztethették gyors, elhatározó lépésre.

Átcikázott lelkén a jól öltözöttség fölemelő tudatából az a vágy, 
hogy ehhez a szalonruhához és pepita nadrághoz valóban csak az 
hiányzik, hogy megszerezze mellé a főszolgabíró lányának társaságát. 
Nagy volna a hatás, az irigység akkor is, ha ily urasan öltözve egy-
maga lejtene végig a főutcán, de minő hatást, minő irigyeltetést ér el 
akkor, ha ezt a hódító sétázást Olga oldalán végzi. Valóban ennyi és 
nem több, nem magasabb az indítéka az Olgához való közeledésnek, 
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s akik ezt kétségbe vonnák, vagy túlságosan alantasnak mondanák, 
azoknak azt felelem, hogy magam is számos nagy szerelemről, 
komoly tragédiáról, sőt házasságról tudok, melynek eredete nem 
több, nem különb, csak az, hogy vagy a nő, vagy a férfi hivalkodni 
és tetszelegni kívánt új ruhájában. Épp ezért meggyőződésem, hogy 
a szabóknak van oly tényező szerepük a szerelemben, mint Nyilas 
Ámornak vagy mint akárkifia költőknek…

Pál tehát ott lejtett az Olga bal oldalán. Lejtett, mert a legtöbb 
férfi, a nagyvárosi gavallérokat sem véve ki, nem tud nyugodtan járni 
a nő mellett. Valami ösztönös ágaskodás ez; a kakas is így lépked, ha 
tyúk mellé kerül; mondhatnám: táncmesterszerűen. Sétabotját a bal 
kezébe vette, és izgatottan hadonászott vele. Közben bókokat tartott 
szükségesnek mondani, amiket a kis hölgy külső szégyenlőséggel, de 
belső megelégedéssel fogadott. A főutca közepén van a főszolgabíróék 
házuk. Hamar odaértek. Csitáry Pongrácz főszolgabíró szétvetett 
lábakkal kint állt az ajtóban, és pipázgatott. Pál – noha megmond-
tuk, Bács-Udvardon mindenki ismeri egymást – előkelőnek vélte a 
bemutatkozást:

– Ifjabb Sóti Pál joghallgató.
Ez ugyan egyelőre még nem volt igaz, hiszen csak szeptemberben 

iratkozhatik be a jogra, de a főszolgabíró szívesen honorálta ezt a 
jámbor anakronizmust, és kezét nyújtotta:

– Szervusz. Gratulálok!
Majd hozzátette:
– Hát, öcsém, ami a bemutatkozást illeti, az fölösleges volt. 

Hiszen régen ismerem én magát. Hát mi újság? Mit csinál a kedves 
atyja? Jó emberem az öreg Sóti, nagyon jó emberem. Iszik, öcsém, 
egy pohár pálinkát? Kerüljön beljebb.

A patikussegéd láthatta, hogy a főszolgabíró betessékelte úri 
portájára Sóti Pált. Ez a vasárnap reggel tehát a mi ifjú emberünknek 
nem álmodott sikereket hozott, és mire egy óra múltán hazament, 
otthon már tudott az anyja mindent. Id. Sóti urammal pedig ettől 
fogva alig lehetett szóba állani. Duruzsolhatott a kaján Czérna 
Szilveszter, amint akart; szólta-szapulhatta a katolikus körben a Sóti 
családot kedve szerint, azért augusztus huszadikán, Szent Istvánkor 
este kétségkívül a Sóti család lett a legirigyeltebb Bács-Udvardon.
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Ez ünnep estvéjén ugyanis a nagyvendéglő dísztermében jóté-
kony  célú hangverseny volt. A szereplők közül nem hiányozhatott 
ifjabb Sóti Pál sem, aki a Szép Ilonkából írt melodrámát szavalta, 
zongorán pedig csittvári Csitáry Olga kísérte.

Pukkadtak a bács-udvardiak!

 

A Bácsország  című megyei hetilap persze tudósítást hozott az 
estélyről, és bár sohasem bizonyult fukarnak a dicséretek osztoga-
tásában, ebben a számában mégis feltűnt annak a cikknek áradozó 
hangja, melyben a Szép Ilonka című melodráma előadását különös 
részletességgel ismertette megemlítvén, hogy ifjabb Sóti Pál úr büsz-
kesége lehetne hazánk legelső színpadjainak; érzelmes és nagyhatású 
szavalatát pedig csittvári Csitáry Olga úrhölgy kísérte zongorán oly 
bámulatos precizitással, virtuozitással és művészettel, amely zenei 
zsenialitásról adott bizonyságot.

Lehet, hogy a Bácsország elvetette a sulykot – a patikussegéd 
szerint a tudósítást a szolgabírósági írnok küldte be –, de bizonyos, 
hogy ha a siker nem volt nagyobb, mint amekkora tényleg lehetett, 
hát ez sem volt minden fáradozás nélkül elérhető. Pálnak és Olgának 
két héten keresztül naponta kellett próbálniok. E próbák során Pál 
szépségeket fedezett fel Olgában, de Olgának is megtetszett a fiú. A 
szerelmi vallomás nem maradt el, és a hangversenyt követő táncmu-
latságon a második négyest – természetesen – együtt táncolták.

Olga csak hajnalban került ágyba. Az izgalomtól nem bírt 
mindjárt elaludni… Hallotta, amint a másik szobában a szülei róla 
tárgyaltak abban a hiszemben, hogy már alszik.

Csitáryné meg is volt elégedve, nem is; örült is, nem is; főképpen 
a feje fájt amiatt, mert egész éjjel fűzőben volt, és ilyetén fejfájós 
hangulatában nem állhatta meg, hogy ne békétlenkedjék:

– De hát mit akarsz ezzel a kamasszal? – fordult a férjéhez – Csak 
nem gondolod, hogy ez a parasztfiú ínyemre van… Remélem, most 
már ritkábban lábatlankodik nálunk.

Olga megdöbbenve hallgatta anyjának gőgös beszédét. Tudta, 
hogy anyja roppant kényes nő.
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Csitáry enyhíteni próbált az ingerültnek ígérkező jeleneten:
– Ugyan! Hiszen egy hét múlva már Pestre költözik.
– Éppen ideje! Az egész város rajtunk mulat. Azt hittem, meg-

pukkadok, amikor éjfél után hozzám lejtett a tiszttartóné, és az ő 
édeskés, sipító hangján megjegyezte lányomra meg arra a kamaszra 
mutatván: Szép pár… Csak nem gondolja az a vén skatulya?

Csitáryn, aki ivott is valamennyit az éjszaka, erőt vett az őszin-
teség rohama:

– De csak hadd gondolja… Az a vén skatulya egészen jól gondolja. 
A fiú hét-nyolc év alatt emberré válik, és csak hadd vegye feleségül 
a lányomat.

– Félrebeszélsz?
– Nem, Flóra. Egy csöppet sem… De ha arra gondolok, hogy amit 

eszünk, amit iszunk, amibe öltözünk, mind hitelbe van… És ha azt 
kérdem magamtól: meddig mehet ez így? Akkor! … Mondd csak, 
Flóra! Gondoltál te már a leányunk jövőjére? Gondoltál már arra, 
hogy hogyan is adjuk férjhez? A mai világban nincsenek szerelmes 
lovagok, és ha véletlenül mégis akad egy…

– Nagyon kenetteljes vagy, barátom. Már megint felöntöttél a 
garatra.

– Nem, Flóra. A gyerek jövőjéről sohasem beszéltünk. Itt az 
ideje, hogy…

– Úgy gondolod? Hát tudd meg, hogy ha ennek a kamasznak 
milliói volnának, akkor sem adnám hozzá a leányomat. Mit gon-
dolsz? Egy paraszthoz…

– Ez nem igaz, Sóti nem paraszt. Sóti nemes ember.
– Mióta? Ma még nem olvastam újságot. Talán ma nemesítet-

ték őket?
– Sótiék régi nemesek.
Aztán elhallgatott a vitatkozó házaspár. De Olga megjegyezte 

magában, hogy ha esetleg komoly fordulathoz jutna a köztük levő 
dolog, amit szerelemnek is lehet nevezni, atyjában erős szövetsé-
gesre talál.
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Sótiéknál ezenközben egyre színezték a jövőt. Amíg az öreg Kamo-
csay él, hát addig szó sem lehet más követről. Szereti a nép. Vagy 
tán nem is szereti, csak rászokott. De Kamocsay nagyon öreg, és tíz 
esztendőn belül okvetlenül elpatkol. Hogy akkor ki lesz a kerület 
országgyűlési képviselője – ez Sótiéknál – nem tartozott a kétséges 
jóslatok sorába. És hogy ama bizonyos bakafántos paraszt, Czérna 
Szilveszter nagyon firtatta a katolikus körben, hogy idősb Sóti Pál-
ból ezután nem lesz községi képviselő, hát az öreg Sóti nem állhatta 
meg, hogy rá ne üzenjen:

– Tiszteltetem szépen Czérna uramat, hogy csakugyan nem 
tudom, megmaradok-e vele egy kompániában; afelől azonban biz-
tosítom, hogy a fiamnak még előre fog köszönni, nagyságos úrnak 
fogja szólítani, mert oly igazán, mint hogy egy az Isten az égben, Bács-
Udvardon Sótinak fogják hívni a követet nem is nagyon sokára.

Ez a gőgös üzenet egy kissé elhamarkodottnak bizonyult, mert 
ezentúl még inkább volt mivel bosszantani a színes reményeket 
szövögető Sótit. Sőt a plébános úr, aki pediglen áldott jó lélek, meg 
is állította egyszer az utcán a reménységekben egyre gazdagabb, de 
földi javakban folyton inkább szűkölködni kezdő kékfestőt:

– Dicsértessék a Jézus, Sóti uram! Mondanék valamit. Csak azt 
akarom mondani, hogy ember tervez, Isten végez.

– Hogy érti ezt, főtisztelendő uram?
– Világos beszéd, amit mondok, és úgy kell érteni, ahogyan 

mondom: Ember tervez, Isten végez.
– Hát köszönöm a tanácsot, főtisztelendő uram – felelte mérgé-

ben pulykamód elvörösdve a kékfestő –, de már csak megleszek én 
eztán a főtisztelendő úr tanácsai nélkül is.

– Jó, hiszen nem is azért mondtam.
– Hát én sem.
A főszolgabírónak is a füléhez férkőzött, hogy Sóti uramat csak 

a „képviselő apjának” csúfolják. De mint okos ember akként gon-
dolkodott, hogy a terv nem bolondság. Ha elveszi a lányát, idővel, 
a fiatalember, neki mint főszolgabírónak, valamennyire módjában 
áll a követválasztás kívánt sikerének útját egyeztetni…

Szeptember elsején a kékfestő száz forintot guberált ki – pedig 
jaj, de nehezére esett neki – a fia kezéhez:
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– Eridj, drága fiam, Pestre. Iratkozzál be, és maradj fönt. Tanuld 
ki az ügyvédséget. Nem vagyok éppen gazdag ember, de hetven-
nyolcvan pengőcskét minden elsején útnak indíthatok…

Ennek az állításnak persze csak az egyik fele igaz, hogy ti. az öreg 
Sóti nem éppen gazdag ember; a másik fele, hogy minden hónapban 
küldhet annyi pénzt, csak jámbor hencegés… Nos, de a pillanat ün-
nepélyessége kizárt minden kételkedést; arról van szó, hogy a fi ú, 
a család szemefénye, megy Pestre, jogásznak megy Pestre. És a fi ú 
bizonykodott:

– Hát jól van, édesapám. A többit bízza rám.
Ifjabb Sóti Pál nagy reményekkel utazott föl Pestre… és, igen, 

egy szűzies csóknak illatos emlékével. A csókot Olga adta a kertben, 
a fa alatt. Este, amikor csillagok ragyogtak az égen, szentjánosbo-
garak a fűben.

A Pestre való utazás azonban nem történt minden kellemetlenség 
nélkül. Pál természetesen másodosztályú jegyet váltott. Ugyanazzal 
a vonattal utazott föl Pestre technikusnak a regálebérlő fia, Mózsi. 
A regálebérlő gazdag ember, és mégis harmadik osztályon utaztatta 
a fiát. Kint a vasúti állomáson találkozott Berger, a regálebérlő id. 
Sóti Pállal. És együtt is gyalogoltak vissza a vonat elindulása után 
a községbe.

– Nem jó a fiúkat kényeztetni, Sóti úr – mondta Berger –, lám, az 
én fiam harmadikon utazik. Hadd tudja meg, mi az a nyomorúság. 
Mert, ha úgy fordulna valamikor – amit ugyan ne engedjen az isten 
–, hogy nyomorúságba jutna, nem fog nehezére esni a nélkülözés. 
Senki sem láthatja a jövendőt… Én bizony nem kényeztetem a fiamat. 
Harminc pengőt küldök neki havonta.

– Abból nem bírja magát fenntartani.
– Az ő dolga! Keressen valami foglalkozást… Mikor én tizenhat 

éves koromban árván, minden segítség nélkül kerültem a fővárosba, 
egy-egy hónapi életem pénzben nem ért többet öt forintnál. Mégis 
az lettem, aki vagyok.

Hogy pedig idősb Sóti Pál minden erőteljesebb visszautasítás 
nélkül lenyelte ezeket az erkölcsi pilulákat, annak az a magyarázata, 
hogy a száz forintot, amit fiának adott, váltóra vette föl, és hogy a 
váltót Bergerrel íratta alá. Valóban nincs kellemetlenebb lény, mint 
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a váltókezes, kivált, ha szívességéért jó tanácsok és oktatások adása 
színében szedi a keserves kamatokat…

Öreg Sóti Pál röstellkedett bizony, hogy tegnap ilyenkor könyö-
rögve kérlelte a regálebérlőt, és hogy csakis azzal puhította meg a 
szívét, hogy a pénz a fiának kell, akit egyetemre küld. És íme, a fiú 
második osztályra váltott jegyet. A lelke mélyén ki-kitörni készült 
egy erélyes válasz, hogy hohó, Berger uram, a pénzt nem ajándékba 
és nem is a maga zsebéből, hanem a takarékpénztártól kaptam, 
amelynek busás kamatokkal visszafizetem; ami pedig a hencegést 
illeti, hát hiszen a fiamnak van mivel hencegnie; de különben is az az 
igazi hencegés, amikor valaki, akiről mindenki tudja, hogy áll vagy 
ötvenezer forintig, csak azért is harmadosztályon utaztatja a fiát…

Igen, az öreg Sóti érezte, hogy így kellene szólnia, de még ideje-
korán eszébe jutott, hogy azt a váltót prolongálni is kell majd; sőt 
megeshetik az is, hogy a kölcsöntőke emelésére lesz majdan a nem 
túlságosan távoli jövőben szükség.

Nyelte, nyeldeste hát alázattal a pilulák tömegét. Oda sem figyelt 
később Berger okoskodásaira; a jövőt látta; a jövőben két képet: a 
fia esküvőjét, amint a templomból jön Csittváry Olgával, és a fia 
képviselővé való választását, amint a piactéren összegyűlt, lelkesedő 
népnek így szónokol:

– Tisztelt választóim, kedves polgártársaim! Köszönöm, hogy 
megválasztottatok…

Ezenközben pedig a vonat zakatolva robogott Budapest felé. 
Egy harmadik osztályú kocsiban Mózsival, a regálebérlő szeplős és 
nagy fülű fiával… Egy másodosztályú kupé egyik fülkéjében pedig 
ifjabb Sóti Pál feszelgett: sárga cipőben, pepita nadrágban, fekete 
szalonkabátban.

Meglátjuk, hányadik osztályon jönnek haza!
Sótiéknál egész este arról beszéltek, hogy reggelre a fiú már Bu-

dapestre ér. Sótiné üresnek találta a házat, hej, pedig – nini, ezt el 
is felejtettük megmondani! – maradt még otthon gyerek elegendő. 
Két nagyocska lány és két iskolás kisfiú. Négyen tehát. Ám ha a 
bátyjukat megsegíti az isten, tiszta egyenes és biztos jövendőbeli 
sorsuk. Ha nem? De hát ki gondol a legrosszabbra olyankor, amidőn 
remélni kötelesség. A remény az embernek rendszerint csak joga; 
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meg kell becsülni az oly kivételes pillanatokat, amikor egyszersmind 
kötelessége is.

Olga? Nos hát Olga úgy érezte, hogy igazán szerelmes… Fájt neki, 
hogy Pált nem kísérhette ki a vasúti állomásra, de hát az ilyesmit 
tiltják a társasági szabályok. Ha majd a menyasszonya lesz, a való-
ságos, elismert menyasszonya, ki fogja kísérni a vonatra mindig, és 
csókkal fog búcsúzni tőle, nyilvános csókkal, hogy mindenki lássa 
és tisztelje szívbeli frigyüket.

Pál egy kissé kellemetlen érzéssel köszöntötte első ízben a fővá-
rost. Az érzés kellemetlen volt azért, mert Budapest – nem köszönt 
vissza. Legyünk igazságosak, és mondjuk meg, hogy Pál legkevésbé 
sem számított arra, hogy a főpolgármester személyesen kifárad fo-
gadására a Keleti pályaudvar peronjára; nem, ilyesmit igazán nem 
igényelt, sőt nem is tudott volna személyeket megnevezni, mint 
akikre, s ha nem is hódolatteljes, de legalább a szívélyes üdvözlés 
elmulasztása miatt neheztel; de azt a határozott és minden téve-
dést kizáró észleletét, hogy őt itten kutyába sem veszik, nem bírta 
kiverni a fejéből.

Bár a takarékosságot szívére kötötték, kivált az a jó édesanyja, 
úgy vélte, hogy egy ezüst forint nem pénz (se ide, se oda, ezzel 
már nem lesz gazdagabb, sem szegényebb) azért, hogy csak azért is 
magához méltóan vonuljon be a fővárosba, kétlovas bérkocsiba ült; 
szerencséjére nem vette észre, hogy a fiákeres jót mosolyog gyanúsan 
falusias kézitáskáján. Ha ezt a mosolyt észreveszi, talán sírva is fakad. 
Egy Rákóczi úti – akkor még Kerepesi úti – közepes szállodába, jó 
vidékieknek valóba fuvarozta a kocsis utasát, aki ugyancsak álmél-
kodott, hogy két forintot kell fizetnie, és nem egyet.

– Jó olcsó udvari szobát, tekintetes úr? – kérdezte a portás.
– Nem! Adjon csak egy nekem valót, tisztességeset…
Meg kell mutatni ennek a kófic Budapestnek, hogy sóti Sóti 

Pállal van dolga. Így ment ez két-három napon keresztül. Másnap 
az egyetemen beiratkozott (ott is leadott vagy negyven forintot) és 
így, tán negyednapra, meghökkenve vette észre, hogy a százforin-
tos bankó, amelyet örökké tartónak, elfogyhatatlannak képzelt, 
ijesztőleg leapadt. Alig van belőle tizenkét forint…

Tehát levelet írni haza!
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Meg is írta. El is küldte. Hogy hát, édesapám, tévedésből nemcsak 
a félévi, de az egész évi tandíjat kifizettem, nincs pénzem, küldj hát 
táviratilag a szállodai címemre ötven forintot, mert különben nem 
bírok szobát bérelni és nem bírok miből enni…

A pénz meg is jött gyorsan, pontosan. Hogy milyen úton-módon 
kerülközött elő, jobb arról nem beszélni. De Sóti Pál nem szívesen 
gondolkozott ezen, mert már volt kávéházi társasága, ahol előadta, 
hogy atyja dúsgazdag földbirtokos, ő maga pedig a bács-udvardi 
főszolgabíró leányának a vőlegénye. Aznap, amikor a táviratilag kül-
dött pénzt kézhez vette, adott is kölcsön – becsületszóra – holnapig 
tíz forintot egy negyedéves jogásznak, akinek a nevét ugyan nem 
tudta. De mindegy. A pénzt igazi úri egykedvűséggel adta kölcsön, 
és jólesett neki, hogy teheti.

Pedig nem tehette. De olyan órákban, amikor némi készpénzzel 
rendelkezett, szentül hitte, úgy érezte, hogy teheti. Az őszinte igaz-
ság okából pedig mondjuk meg azt is, hogy a kávéházi társaság ifjú 
tagjai közt ő volt az, aki legjobban elhitte az apja földbirtokosságáról 
koholt, de senkinek ártani nem kívánó, inkább költői és idegéletbeli, 
semmint aljas hazugságbeli mesét.

Mindennap küldött egy képes levelezőlapot Olgának. Amikor a 
címzést leírta: „Nagyságos csittvári Csitáry Olga úrhölgynek, Bács-
Udvard” – minden egyes betű külön szenzációval izgatta a lelkét.

Anyjának is írt hosszú levelet. Írta, hogy tanul, nagyon sokat tanul. 
És hogy a pincérek „nagyságos úrnak” hívják. Hát ez az utóbbi tényleg 
megfelel a valóságnak. Ami azonban a tanulást illeti, nem igaz abból 
egy kukk sem. De mindegy. Sótiné asszonyom büszkélkedve jár házról 
házra, hogy a fi át máris nagyságos úrnak hívják Budapesten. Mert 
hejh! Budapest más város, Budapest igazi világváros, ahol az emberek 
eleve meglátják, kiben mi lakozik. Ott bezzeg megbecsülik az ő fi át.

Sótinét, de Sóti uramat is annyira meghatotta ez a közlés, hogy 
annak lényegét, hogy ti. a fiú kávéházban lebzsel – mert hol talál-
kozhatnék egyebütt pincérekkel –, nem vették észre. Vagy ha igen, 
hát hallgatólag helyeselték:

– Jól teszi a lelkem. Hadd szórakozzék! Úgyis eleget fárad.
Igen, Pál tényleg sokat fáradozott, elannyira, hogy amikor hajnal-

tájt hazatért a hónapos szobába, és fáradtan dőlt hanyatt az ágyon, 
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szemére nem könnyen szállt le az álom; ehelyett furcsa látomásai 
voltak. Pillantása a szoba mennyezetére mágneseződött; a mennyezet 
zöld mezőjében piros meg fehér golyók kergetődztek…

Igen, mert estétől hajnalig egyhuzamban biliárdozott a szegény. 
Még csak a ziccereknél tartott, de máris feldúlta az idegeit a dákóval 
való szüntelen ügyeskedés…

Bár unta ezt a látományt, elűzni nem akarta. Pillantását szándé-
kosan nem vette le a mennyezeten guruló elefántcsont gömbökről, 
mert attól tartott, hogy különben egyéb gondolatai támadnak. 
Egyéb gondolatai!

Végre elaludt. Álmában is biliárdozott. Délben ébredt. Déli egy 
órakor kávét ebédelt sok kif livel a kávéházban, és megint biliárdo-
zott. Mindig biliárdozott…

Elmúlt vagy két esztendő, talán harmadfél is anélkül, hogy ifjabb 
Sóti Pál a jogi tudományokban gyarapodott volna. Szülei azonban 
még reméltek, még hittek, mert hiszen az indexet aláírták a tanárok. 
Szívesen elhitték, hogy ezek az aláírások – melyek voltaképp csupán 
a leckelátogatás állítólagos és könnyelmű igazolásai – vizsgákat is 
jelentenek; hogyne hitték volna, amikor a jó öreg Sóti több ízben 
küldött már vizsgadíjat. Hej, bizony sokba került az az ügyvédi! És a 
szegény embernek nincs szerencséje sem: mindent meg kell fizetnie. 
A gazdag Berger, lám, nem küldi már a harminc forintokat sem a 
Mózsi fiának. Mert a nagy fül tulajdonosa ösztöndíjra tett szert.

Pál, noha alapjában jószívű fiú volt, irgalmatlanul a pokolba 
kívánta Mózsit, valahányszor tudta, hogy pár napra hazamegy 
Bács-Udvardra. Attól félt, hogy leleplezi. Pedig Mózsitól nem kellett 
félnie. Mert ha kérdezték is tőle, hogy tanul-e hát Sóti Pál, a Mózsi 
igenlőleg felelt. Ámbár tudta, hogy nem tanul.

A harmadfél esztendő eredményei közé mindössze az tartozott, 
hogy Pál elsajátította a budapesti kávéházak csirkefogó-filozófiáját 
és zsargonját: hogy volt már cilindere, és hogy ismerte az écharpe 
nyakkendők azon előnyét, mely által az ingszennyesedés titkolha-
tó; gyakorlatra tett szert a koplalásban, a pumpolásban, a kávéházi 
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adósságok gyártásában és azok megfizetésének halasztásában. Már 
ősjogászként viselkedett, és a vidékről felkerült gólyákkal atyai 
leereszkedéssel tudott bánni. Ha a gólya kinyitotta a száját, és az 
érettségi vizsga furfangjait akarta elmesélni, Sóti Pál ledörögte:

– Öcsém, ezek a históriák nagyon pepiták. Óvodai élményeit 
inkább írja meg napló alakjában, és ha megírta, égesse el.

Ismerte a kifőzőhelyeket, ahol huszonöt krajcáron ebédet lehet 
kapni tetszés szerinti mennyiségű kenyérrel. Ismerte továbbá a 
zálogházakat, a hordárokat, az éjjeli mulatóhelyeket, ahol a gólyák 
pénzén dőzsöl a praktikus ősjogász. Tudott harmincas sorozatokat 
csinálni a karambolasztalon, tudott alsózni, huszonegyezni, maka-
ózni. És tudott „adós maradni”.

Hát Olga?
Szerelmesebb volt belé, mint valaha. Írtak egymásnak a gyöngéd-

ségtől és szenvedélytől ékes leveleket… Ebben Sóti Pál nagy tudott 
lenni. Ha nekidurálta magát egy-egy szerelmes levélnek, este nyolctól 
éjfélig írta a kávéházi asztalon…

…Örökké azonban ez a henye élet nem maradhatott bosszulatla-
nul. Pál megundorodott önmagától. Fájt neki, hogy jó apját becsapja, 
zsarolja; fájt neki, hogy Olgát áltatja, és leköti a maga részére abban 
a tudatban, hogy sohasem veheti feleségül… Két krajcár nem sok: 
de annyit sem tudna keresni.

Elhatározta, hogy fejbe lövi magát. Igen, ez a legjobb. Az „utolsó 
levélben” amerikai párbajt fog említeni, nehogy azok, akiket szeret, 
és akik szeretik, megtudják az igaz, a szomorú valót. Nem magát 
akarta kímélni ezzel a hazugsággal, hanem a szüleit, testvéreit meg 
Olgát…

Már készült a halálra… És egy estén otthon is maradt a barátság-
talan hónapos szobában, hogy megvizsgálja újra a lelkiismeretét, és 
hogy kihozza lelkéből azt a kérlelhetetlen igazságot, hogy tényleg 
csakis akkor cselekedhetik legbölcsebben, ha véget vet züllött 
életének. Ezt az igazságot, bár körülbelül tisztában volt vele, újból 
és végérvényesen le akarta vezetni az újra mérlegelendő körülmé-
nyekből. Magában ült tehát egy szál gyertya siralomházi világítása 
mellett, amidőn – este kilenc óra tájban – expresszlevelet kapott. 
A borítékra pillantva fölismerte rögtön az atyja írását.
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Megdöbbent. Egész bizonyosan tudta, hogy a levél tartalma 
súlyos, fájdalmas – talán borzasztó lehet.

Mint adós a hitelező levelét: ő is felbontatlanul hagyta. Felindul-
tan lökte az éjjeli szekrény fiókjába. Nem. Nem akarja elolvasni.

Ím, az az ember, aki le akart számolni az élettel, nem mer fel-
bontani egy levelet.

Elrohant hazulról a kávéházba. Hiába, csak a kávéház zsongító 
légköre bírja őt annyira, amennyire megnyugtatni. Most azonban 
ez nem sikerült. Barátai történetesen nem voltak már a kávéház-
ban… Valahová elmentek. Egy másik kávéházba, biztosan. Hova is 
mehetnének?

Egymásután hozatta a sörösüvegeket, ámbár a főpincér sanda 
szemmel nézte, és egyre szűkebb körökben mozgott körülötte, mint 
a héja, ha a levegőből le akar csapni az áldozatára. De ezzel most 
mit sem törődött.

Irtóztató hazugságok merültek föl emlékezetében úgy, hogy itt, 
a zenétől hangos, villanyfénytől fényes kávéházban, bár magában 
ült az asztalnál, és bár önmagával társalgott, minden egyes hazug-
ság átgondolására elpirult. Kínjában a körmeit harapdálta, majd a 
gyufatartót nyúzta, és a gyufaszálakat tördöste…

Eszébe jutottak otthon való látogatásai. Húsvétkor. Karácsony-
kor. Meg a nagy vakációk.

Mennyit hazudott! Micsoda tojástáncot járt a saját hazugságai-
nak aknái között… Úgy látszik, eddig sikerrel. Vagy talán nem? Ta-
lán tudták, hogy hazudik: csak gyöngédségből nem vágták szemébe 
a tudott igazságot? Ha legalább Mózsi vetődne a kávéházba… Most 
kiérezhetné, hogy mi az emberek véleménye otthon? 

Reggel három órakor a főpincér bement a szeparéba, hogy egy 
kártyás társaság költségeit beszedje. Pál ezt az alkalmat fölhasználta, 
és meglépett.

– Pfuj! – mondta hangosan, kint az utcán. – Pfuj! Utolsó gaz-
ember vagyok…

Majd sajnálni kezdte magát, és megeredtek a könnyei.
– Istenem! – sóhajtotta.
Egy templom előtt vitt el az útja. Letérdelt a lépcsőre. Sírt és 

könyörgött:
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– Istenem, Istenem, adj erőt, hogy meghalhassak!
Pál egy csöppet sem volt vallásos. Azonkívül, hogy Bács-Udvar-

don eljárt a nagymisékre, egyáltalán nem törődött a templomokkal. 
Nagyon meg lehetett hatva a saját sorsa szomorúságától, hogy ím, 
ennyire ellágyult… De különben is megivott vagy tíz üveg sört.

Becsöngetvén a józsefvárosi bérházba, ahol lakott, utolsó ko-
ronáját gavallérosan odaadta a házmesternek, és körülbelül ezeket 
gondolta magában: „Holnap reggel megtudja, hogy agyonlőttem 
magam. Hadd emlegesse, hogy kapunyitáskor látott utoljára, és ga-
valléros kapupénzt adtam neki… Majd mondani fogja: „Ó, szegény 
Só ti úr… Kár érte, kár érte!”

Csak úgy ruhástul feküdt az ágyra. Az este kapott levelet elővette. 
A borítékját nézegette, és míg azon habozott, felbontsa-e, vagy ne; 
hogy reggel lője-e fejbe magát, vagy mindjárt; egészen elfelejtette, 
hogy nincs is revolvere; közben pedig elaludt.

Fölébredve bizonyos örömmel állapította meg, hogy nem álmo-
dott semmit. „Márpedig, ugye – bátorította magát –, ha valami nagy 
baj történt volna, megálmodtam volna. Ej, nosza, hadd bontom fel 
előbb ezt a levelet. Biztosan csak dohog az öreg. Takarékosságra int. 
Vagy ilyesmi. De hát miért küldte expressz? Ahán, alkalmasint valami 
megbízás. Talán a festékgyárba kell mennem, hogy a gyárost meg-
nyugtassam, atyám most nem fizethet ugyan, de egy hónapon belül 
okvetlenül rendezi a számlát. No lám! Hogy ez nem jutott eszembe! 
Pedig már sokszor előfordult. Nohát, bontsuk fel ezt a levelet!

Remegett a keze, amíg a levelet olvasta. Azután elhajította, és 
izgatottan nyargalt le-föl.

A levél meglehetősen kenetteljes stílben, ami illik egy kékfes-
tőhöz, megrendítő tragédiáról számolt be. Csitáry főszolgabíró 
hivatalos pénzeket sikkasztott, váltókat hamisított. Látta, hogy a ke-
lepcéből nem menekül… és látta, hogy felesége és lánya szégyennek, 
nyomorúságnak, éhenhalásnak vannak kitéve. Éjszaka, miközben 
neje és lánya még semmit sem sejthetve aludtak, revolveréből előbb 
a feleségére, aztán a lányára, végül önmagára lőtt. Az asszony meg 
a főszolgabíró nyomban meghaltak. Olga nem sebesült meg. Éjnek 
idején egy szál ingben sikoltozva futott ki az utcára… A temetés 
pénteken reggel lesz. Olga Sótiéknál van most. Ott vigasztalják.
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– Nincs pénzem annyi, hogy útiköltséget küldhessek, fiam – írta 
az öreg Sóti – mégis szeretném, ha a gyorsvonattal hazajönnél, és 
vigasztalnád szegény menyasszonyodat. Remélem, miszerint (igen, 
így írta: miszerint; ez a közigazgatási szereplésből ragadt reá) a 
főszolgabíró szerencsétlensége miatt nem kárhoztatandod eme bol-
dogtalan leányzót, és a történtek után a „diffamálás” dacára pláne 
feleségül veszed. Tehát várunk! Gyere azonnal! Téged csókolva 
vagyok: szerető atyád, idősb sóti Sóti Pál.

Mit tehetett okosabbat? A kávéházba rohant újfent. Ott a hírla-
pokból meggyőződött, hogy amit a levél tartalmaz, nem ijesztgetés, 
nem álom, hanem irgalmatlan valóság.

Gyuri, a főpincér, kit már sokszor megbliccelt, és akinek épp 
elegendő kapucíner meg cigaretta árával tartozik, egy kalandos 
mese meghallgatása után, mely csak hemzsegett a lélektani való-
színűtlenségektől – és Gyuri élvezte ezt a hazudozást, a főpincérek 
ugyanis született lélekbúvárok  – kölcsön adott Pálnak öt forintot 
becsületszóra, másnapig.

– Becsületemre – mondta Pál – megadom holnap délben. Leg-
később este.

És amikor ezt mondta, jól tudta, hogy holnap nem lesz Buda-
pesten…

Gyuri is sejtett ilyesmit. Talán épp azért adta az öt forintot, hogy 
ezen az áron mindörökre megszabaduljon ettől a vendégtől, akit – 
sajnos – épp úgy bele kellett számolnia a „rezsibe”, mint a déli meg 
az esti lapokat.

Gyuri nem csalódott. Többé ez életben nem látta sóti Sóti Pál nagy-
ságos urat. Az előkelő ismeretséget valami hetven forintja bánta.

Sóti Pál, mármint az ifj abb, a jogász, az egyetemi polgár, éppúgy érke-
zett haza ezen az esős tavaszi délelőttön, mint ahogyan valamikor, nem 
is oly régen, harmadféléve útnak indult a világ meghódítása céljából. 
Éppúgy érkezett meg a bács-udvardi állomásra: második osztályon és 
fekete szalonruhában; sőt talán ugyanabban a vasúti kupéban. De a 
dolog nem történt minden furfang híján. Az utolsó előtti állomásig, 
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Gyopárosig harmadik osztályon tette meg az utat pipázó parasztok 
közt; Gyopároson azonban másodosztályú jegyet váltott Udvardig. 
Így az útja csak két hatossal lett drágább, és a látszat meg volt mentve. 
Hanem a fekete ruhával ugyanezt a furfangot nem lehetett megcsinál-
ni. A fekete ruháról letündökölt a nyomorúság fénye; úgy verte vissza 
a sugarakat, mint a velencei tükör; úgy fénylett, hogy talán sötétben 
világított is… Cilinder, mert egyéb kalapja nincs. Csúfolni fogják majd 
a földiek… Hát csak hadd csúfolják… Mit törődik ő a parasztokkal?

Az apja várt reá egy esernyő alatt.
– Isten hozott, fiam. Csakhogy megjöttél. Vigasztald meg azt a 

szerencsétlen leányzót… És vigasztalj meg minket is, mert nekünk 
is elég okunk van a szomorúságra.

A fiú nem mert atyja szemébe tekinteni. Félt, hogy elsírja magát. 
Valami igazságtalanságot érzett, hogy íme, ezek itt vigasztalást 
várnak tőle, vigasztalást attól, aki maga van legjobban ráutalva 
ilyesmire. Ha ugyan rajta a vigasztalás egyáltalán segít! A következő 
pillanatban meg irtóztató gazembernek ítélte magát, és szeretett 
volna atyja előtt térdre hullani:

– Ne, ne várjatok tőlem vigasztalást, én vagyok a nyomorúság 
maga. Ne várjatok tőlem reményt, én vagyok maga a kétségbeesés. 
Ne nézzetek úgy reám, mint boldogságtokra, mint büszkeségtekre, 
mert én csaló vagyok, csaló, csaló! Én megcsaltalak benneteket!

De nem, ezt nem teheti. Hátha… Hátha még lehet a dolgokon 
lendíteni? Egész éjjel való utaztában töprengett ezen. Tegnap még 
öngyilkos akart lenni. De most már nincs joga. Élnie kell valakiért, 
akinek most már ő az egyedüli támasza… A kétségbeesés itt már 
gaztett. Talpra kell állnia, az bizonyos, de… Hogyan?

A főszolgabírót meg a feleségét eltemették. Meg is siratta őket min-
denki… A temetésen Olga nem volt ott. A kékfestőék nem engedték. 
Eltitkolták előtte a temetés idejét. Olga homályos szobában sírdogált, 
amíg szüleit kikísérték a temetőbe. Pál ott volt mellette. Örvendett, 
hogy ezen az ürügyön nem kell a gyászszertartást végignéznie. Örven-
dett, hogy a bács-udvardi intelligencia elé nem kell kiállania kopott 
fekete ruhájában – de különben is irtózott a temetéstől.

Valljuk meg, hogy voltak e gyászban örömei. Előbb is: jó okot talált 
arra, hogy kibúvjék az öngyilkosság kényszerítő parancsa elől; és ör-
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vendett… igen… örvendett, hogy Csitáry Pál nem él. Mindig rettegett, 
hogy egyszer előtte terem ez a talpig gavallér férfi ú, és ráordít:

– Bitang! Mit áltatod a leányomat?
Oh, mennyire rettegett a leszámolástól.
Csitáry, hacsak alkalom adódott, sohasem mulasztotta el megkér-

dezni tőle, hogy miképpen áll a tanulmányaival meg a vizsgával… És 
nemsokára kiderült volna, hogy nem csinált semmit, csak hazudott, 
hazudott, hogy lóvá tett egy csomó embert, akik bíztak hozzája, 
akik tűzbe merték volna tenni érte a kezüket… Borzalmas jelene-
teket képzelt a jövőben… Borzalmasakat és kegyetleneket; köztük, 
igen, azt is, amint a főszolgabíró őt kirúgja a házából, vagy – szent 
isten! – felpofozza az utcán…

Most íme, kiviszik a holttestet a temetőbe. Ettől az embertől hát 
nincs mit tartania. És elgondolta, hogy talán szegény Csitáry viszont 
tőle félt… Talán attól rettegett, hogy ha kiderülnek sikkasztásai 
és hamisításai, ifjabb Sóti Pál elfordítja felőle az arcát, és nem fog 
vele többé kezet! Megborzadt ettől a föltevéstől – ami talán nem 
valószínűtlen –, és kétszeresen érezte nyomorúságát, százszorozva 
hitványságát. Talán Csitáry nem is lett volna öngyilkos, nem végezte 
volna ki a feleségét, ha ifjabb Sóti Páltól nem rettegett volna… Nem 
emelte volna fegyverét leányára sem, ha attól nem félt volna, ha bizo-
nyosra nem vette volna, hogy egy sóti Sóti Pál semmi körülmények 
közt sem házasodik bele egy sikkasztó családjába…

Ifjabb sóti Sóti Pál, aki becsapta a pincért, aki galádul kicsalt 
tőle tegnap is öt forintot… Bács-Udvard leendő képviselője… És 
aki, mint a szélhámos, becsapta az egész községet, mert második 
osztályú kupéból szállt ki, holott harmadik osztályon jött. Nem, 
ifjabb sóti Sóti Pál nem veheti nőül a váltóhamisító és sikkasztó 
ember leányát.

És mégis, úgy látszik, nem a főszolgabíró volt a gazember. Sóti Pál, 
amikor a főpincértől kicsalta az öt forintot, tudta, hogy nem fizeti, 
mert nem is fi zetheti neki vissza soha, soha, de a főszolgabíró azt hitte, 
abban a hiszemben sikkasztott és hamisított, hogy majd visszatéríti, 
és nem okoz kárt senkinek. Csak tévedett, de nem vétkezett. De a 
tévedéséért meg tudott halni! Gavallér volt… és ez a gavallér meghalt, 
főleg azért, hogy a leánya vőlegénye tiszteletben tartsa emlékét…
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Olgát a Sóti család vette pártfogásába. Hát hova is lehetett volna 
az árva ezeken a szörnyű napokon?

Az öreg Sóti úgy írta meg levelében fiának a tragédiát, hogy a 
főszolgabíró egész váratlanul hajtotta végre tragikus elhatározását, 
hogy a felesége meg a lánya mélyen aludtak, amikor rájuk sütötte a 
revolvert. Előbb a feleségére, aztán a lányára lőtt, végül önmagára. 
Ő meg a felesége menten meghaltak. Olgában semmi kárt sem tett a 
golyó, a feje mellett sivított el, és a falba fúródott. Olga a rémülettől 
kergetve egy ingben futott ki az utcára segítségért kiáltani, és így 
került Sótiék pártfogásába.

Pedig a tény az, hogy Olga előbb átélte a nagy leszámolás iz-
galmas és tébolyító perceit. Atyja nem álmukban lepte meg őket. 
Heves jelenetből csattant ki a tragédia. Atyja és anyja számoltak le 
egymással, és Olga előtt az élet titkainak könyve kinyílt: olvashatott 
benne iszonyodó szemmel. Az anyja volt oka mindennek szertelen 
nagyravágyásával, költekezésével. És volt ideje még azon tűnődni: 
mi lehet hát az, a szerelmen túl – mert ez az ismeretlen valami 
nem a szerelem, hanem más, ami túl van rajta –, ami a legderekabb 
férfit is romlásba kergeti? Miért követeli meg az élet a legderekabb 
férfiaktól, hogy tönkretegyék a becsületüket is?

És aztán megvillant a revolver; gyors dördülések egymás után… 
Arra eszmélt, hogy idegen házban, idegen arcok tekintenek rá szo-
morúan és résztvevően…

Alig engedték, hogy visszatérjen szüleihez néhány percre. A 
szegények már dermedtek és szótlanok voltak…

Megérkezett ifjabb Sóti úr, aki vigasztalni próbálta, aki beszélt 
neki; szavakat, szavakat; és mások is csak szavakat hoztak, szavakat… 
Miért beszélnek annyit az emberek, amikor némaságra van kárhoz-
tatva az a kettő, akinek egyedül volna joga és oka szót emelni?

Olgát csak nagy nehezen lehetett a kettős ravatal mellől elhozni 
azzal a jámbor biztatással, hogy majd a temetésre visszamehet. Addig 
jobban teszi, ha pihen. Így aztán méltóbban bír uralkodni magán a 
nehéz búcsúvétel perceiben. Ebbe belenyugodott. És nem vette észre 
a jámbor és együgyű szándékot, hogy éppen a temetéstől akarják 
távol tartani. Ez Sóti Pálnak a szándéka volt. Szüleihez beszélve ezt 
külsőleg így okolta meg:
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– Miért tennők ki Olgát a bámész nép kíváncsiságának? Ne en-
gedjük, hogy élvezetet találjanak abban, hogy hogyan roskadozik, 
hogyan ájuldozik a két koporsó közt…

Belsőleg pedig így is okoskodott még:
– És nekem is ott kellene lenni, ha Olga ott van. Én pedig nem 

bírok elmenni a temetésre. Nincs hozzá erőm. Félek ettől a két ha-
lottól. Tehát Olgát távol kell tartani minden módon a temetéstől.

Így aztán sikerült is megegyezni abban, hogy Olga előtt a temetés 
időpontját eltitkolják, illetve hogy annak idejét a következő napra 
hazudják.

 

Sóti Pál, íme, látta, hogy a menyasszonya vele egyedül egy szobá-
ban van. Tőle pár lépésre. És nem tudott hozzá egy vigasztaló szót 
mondani. A leány keservesen zokogott, és ráemelte kék szemét a 
legényre:

– Oh jaj, mi lesz velem…
És Sóti Pál nem tudta kimondani, hogy ne féljen. Sóti Pál nem 

mert hazudni már.
Hallgatott és kibámult az ablakon, a sártengerben úszó, szürke 

utcára. Olga sejdítette, hol a baj. Könnyíteni akart a fiú lelkén:
– Most már csak magában bízom, meg az Istenben.
Sóti Pálnak erre így kellett volna felelni:
– Léha voltam eddig, tapasztalatlan, könnyelmű gyerek. De 

most jóváteszem a hibámat. Egyelőre nem tudom, mihez fogok,  
de bizonyos, hogy van két dolgos karom. Mások is megélnek a két 
karjuk után; ezt a csudát én is vállalom.

De Sóti Pál ezt nem mondta. Jól tudta, hogy neki nincs két dolgos 
karja. Lesütötte a szemét és hallgatott.

– Pál! Az én apám, akármit csinált, tisztességes ember volt… De 
ha bármit tett is volna, magának ahhoz semmi köze. Én, Csitáry 
Olga, ma is az vagyok, aki tegnapelőtt voltam. Reménylem, hogy 
maga is az, aki volt.

– Nem, Olga, ezt ne remélje.
– Mit beszél?
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– Nem tudom, Olga. Én nagyon szerencsétlen vagyok…
– Hogy érti ezt?
– Ne kérdezzen most… Majd megtudja. És minél később tudja 

meg, annál jobb. Jó szívem van, ez igaz… De egyebem sincs.
– Nekem ez elég. És maga becsületes ember. Igaz-e? … Feleljen! 

Miért hallgat?
Vádló csend állt be. Olga hosszasan fürkészte Pál arcát, és aztán 

megszólalt megint:
– Tudok mindent, Pál.
A fiú összerezzent.
– Jól van, Olga… de maga most nagyon izgatott, és ezt én értem… 

Van rá oka elég… Talán máskor…
– Nem. Most kell szót értenünk – folytatta a leány határozottan –, 

és kérem, hogy ne szégyenkezzék. Mindent tudok. Maga nem tanult 
semmit, és nincs egy vizsgája sem.

– De. Olga… Kérem! 
– Ne szomorítson el újabb hazugsággal. Maga most a legrosszabb 

helyzetben van, talán még rosszabban, mint én. Mert én magam 
vagyok… De ön, kedves Pál, nincs egyedül. Meddig él atyja ura? És 
mi lesz aztán a családdal? … Hát nézzen rám. Én még tudok bízni 
magában. És ne sértődjék meg, nem azért akarom magát talpra állí-
tani, hogy legyen, aki eltartson. Én tudok dolgozni. Mosni, varrni, 
főzni fogok, ha kell. Én lehetek szobalány, varrólány, gépírókisasz-
szony. Nem a kenyéraggodalom tehát az, ami magához fűz, hanem 
a szerelem. Én a felesége akarok lenni. És ne legyen maga ügyvéd, ne 
legyen maga képviselő. Az nem szükséges. Azzá sohasem lehet. Sem 
módja, sem energiája hozzá. Én feleségül mennék egy utcaseprőhöz 
is, ha az utcaseprőt szeretném és becsülném. Ha maga is úgy akarja, 
szívesen leszek a felesége egy ügyvédi vagy egy községi írnoknak… 
Idővel jegyző is lehet magából… A jegyzői vizsga nem nehéz…

– Azt mondja, hogy szeret engem?
– Igen.
– És becsül?
– Miért ne? Egy leány, akinek az apja sikkasztott és váltót hami-

sított, sok mindent megért, megmagyaráz és méltányol.
– És ha az apja nem...
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– Ha nem sikkasztott volna? Akkor is. Miért ne volna, vagy miért 
ne lehetne maga becsületes ember? Ki tiltja meg azt magának? És 
hát mit vétett maga? Ugyanazt, amit ezer más ifjú. Ilyenek vagyunk, 
amilyenek vagyunk, de a becsület az más dolog. Akadnak a léhák 
közt becsületesek, és rejtőznek a feddhetlenek közt gazemberek…

– Olga! Maga angyal. Maga nemes, maga jó lélek. Én nem ér-
demlem meg a kezét. Csak most ismertem meg igazán, és csak most 
látom, milyen gazember vagyok, és mennyire nem vagyok méltó 
ahhoz, hogy magára még csak gondolni is merészeljek.

– Ne beszéljen így!
– De mikor ez az igazság!
– Nincs igazság, Pál! Ha igazság volna, szegény jó szüleim még 

élhetnének. Arról kell beszélnie, hogy újrakezd mindent…
– Hogyan kezdjem?
– Nézze, Pál! Már egy hét előtt levelet akartam írni magának, 

hogy a községnél megüresedett egy írnoki állás. Ezt onnét tudom, 
mert az apám főszolgabíró volt… Meg akartam írni magának, hogy 
tegyen már le az álmokról, amiket nekem, de főleg önmagának 
hazudik, és jöjjön haza.

– Hogy én írnok legyek Bács-Udvardon? Soha! Inkább meg-
halok…

– Nem fog meghalni. És írnok lesz Bács-Udvardon. Maga fél a 
haláltól. Ha nem félne, már régen öngyilkos lett volna. Ezt jól tu-
dom. Ezt könnyű kitalálnom. És ha én, a főszolgabíró leánya, Bács-
Udvardon tudok maradni, csak azért is – érti, mi ez? –, csak azért 
is! Ha én, a sikkasztó leánya itt tudok maradni, és blúzokat fogok 
varrni a patikusleányok számára, vagy pedig beállok a Schwartz 
boltos fűszerkereskedésébe felíró kisasszonynak, nos barátom, akkor 
maga nem idegenkedhetik attól az eszmétől, hogy egyelőre érje be 
a bács-udvardi községi írnokság szerény, de biztos pozíciójával. Én 
szeretem magát, Pál, és hogy ezt hangoztatom, csak azért teszem, 
mert tudom, hogy maga is szeret engem…

Olga csodálatos erőmegfeszítésének húrja itt elpattant; hirte-
len, minden átmenet nélkül felzokogott. A nagy sírástól görcsösen 
vonaglott a válla… Két kezébe temette az arcát, és sírt, sírt, mint 
a záporeső.
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Sóti Pál mereven, egy csöpp könny nélkül bámult ki az ablakon. 
Mit adott volna érte, ha sírni tudott volna!

Most megkondult a nagyharang, és gyors egymásutánban a 
kisebb harangok is. Távolabbról, valahonnét a harmadik utcából 
temetési ének hallatszott. A kántor erős hangját elhozta a szél, és a 
becsukott ablakon át is berezdült a fájdalmas koporsókísérő ének:

– Jöjj el, édes Megváltóm…
A harangok pedig zúgtak.
Olga fölneszelt, és kérdőleg nézett Pálra.
– Igen, Olga – szólt halkan a férfi, a lányhoz ment és gyöngéden 

megfogta a kezét. – Nem szabad haragudnia… Nem akartuk, hogy 
magát bámulják… Hogy utálatos emberek kémleljék, elájul-e, vagy 
nem… Jobb így… A halottaknak mindegy már…

– Mit beszél? – sikoltotta a lány fölpattanva.
– Csillapodjék, Olga…
– Az anyámat, az apámat temetik, ugye? Szóljon, mondja hát! 

Most temetik őket? – kiáltott szinte rikácsolva, és a konokul hall-
gató férfi karjába markolt mind a tíz körmével, és rázta.

– Őket temetik, mi?
Pál hallgatott.
– És azt mondtátok, hogy csak délután lesz a temetés? Volt szí-

vetek hozzá! Oda kell mennem!
– De Olga, gondolja meg…
Olga az ágyról lekapott egy nagykendőt, maga köré burkolta és ki-

rohant… de az udvaron ájultan rogyott össze a nagy felindulástól.
Pál ott állott mellette. A harangok zúgtak. A temetési ének egyre 

távolodóan hallatszott:
– Jöjj el, édes Megváltóm…
Pálnak most megeredtek a könnyei. Az égre pillantott, forró 

fogadalmat tett, és a leányt fölemelve a földről gyöngéden a szobába 
vitte, és végigfektette a kanapén. Letérdelt mellé, és sokáig nézte 
arcát, melynek halotti sápadtságát végre fölváltotta az élet visszatérő 
pírja. Aztán felnyíltak a könnyáztatta nefelejcsszemek, és a leány 
halkan, mintegy félálomban kérdezte:

– Hol vagyok?
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– A vőlegényednél vagy, aki megóv minden bajtól, minden csapás-
tól. A férjednél vagy, aki a tenyerén fog hordozni téged. Isten engem 
úgy segéljen…

 

Egyelőre azt sejtette a Sóti családban való hallgatagság, hogy a fi ú 
attól félt, hogy az apja megkérdezi: mikor szándékozik visszautazni 
Budapestre. Viszont az öreg attól félt, hogy a fi a elmúlván vagy egy 
hét kijelenti, hogy most már vissza kell sietnie, és hát honnét veszi a 
pénzt? Elseje is itt van, legalább hetven forintot kellene kivasalnia, 
de miből, honnét, hogyan...

 

Schwarcz, a fűszerkereskedő, nagyon szívélyesen fogadta Olga ajánl -
kozását:

– Éppen kapóra jön, kisasszony. De meg kell mondanom, hogy 
sok dolga lesz korán reggeltől késő estig. A kasszában kell ülnie. Nem 
könnyű foglalkozás. Gyakorlat kell hozzá, de ha igyekszik, hamar 
beletanul. Huszonöt forintnál és egy kis szobánál többet azonban 
nem adhatok. Legalább egyelőre nem.

– Akkor hát megegyeztünk, Schwarcz úr! – felelte Olga, és nyom-
ban bele is ült a kasszába. Kezébe vette a parasztok piszkos krajcárjait, 
megcsörgette az ezüst koronákat és forintokat, hogy igazak-e? Ötö-
sökből és tízesekből pontosan és gyorsan adott vissza aprópénzt.

Schwarcz úr tudta, mit csinál. Mindenki az ő boltjába ment. Min-
denki látni akarta a főszolgabíró lányát. Ha bejött egy paraszt a boltba 
ostornyélért vagy kocsikenőcsért, ő is hangosan köszönt neki:

– Adj’ isten, János gazda! Be régen láttuk!
Mikor meg távozáskor a kezéhez leolvasta a pénzt kellő tem-

póval persze kioldozgatván a kendő csücskéből, volt hozzá néhány 
kedveskedő szava:

– Jó vásárt csinált, János gazda. Ez az ostornyél ítéletnapig nem 
törik el. Hát otthon hogy vannak a kis családjai? Hallom, hogy 
beteg volt az asszony. Ejnye, ejnye, de hát hál’ istennek, jobban 
van, ugye?
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A szolgálókkal is nyájaskodott:
– Uccu, Piros lelkem, mondják, hogy farsangra bekötik a fejét. 

Szép szál ember a legénye! Derék, szép ember…
Ha barátnői jöttek be, azokat megnagysádozta. Az úriasszonyok-

nak hangosan kiáltotta a kisztihandot.

Pál, míg egyrészt sajnálta Olgát, hogy így kell a kenyérért töreked-
nie, gyors alkalmaztatásának annyiból örült, hogy Olga elköltözött 
tőlük, és most már a Schwarcz boltoséknál lakik. Amíg náluk volt, 
nagyon röstellte a silány kosztot, a kevés húst, a sok krumplit, a 
lépten-nyomon felsíró szegénységet. Testvérei mint a nyomorúságos 
sorban élő gyermekek folytonosan veszekedtek; ütötték, tépázták 
egymást. Apja pedig, aki azelőtt maga a megfontoltság volt, merőben 
megváltozott. A legcsekélyebb dologért felfortyant, durván károm-
kodott, és a két kis fiút naponta többször eldöngette.

Anyja, mint az árnyék, osont egyik szobából a másikba, suttogva 
beszélt csak, és szánalmasan elvénhedt arcán könyörgő, alázatos 
kifejezés ült, mintha bocsánatot akarna kérni azért, hogy a világon 
van, és megszülte gyermekeit. Cseléd a háznál nem volt már. A két 
nagyocska leány végezte a ház körüli munkát, de anyjuk, ez a sovány, 
vérszegény és köhögős teremtés lehetőleg ellopta tőlük a munkát, 
nehogy patyolat kezük eldurvuljon a mosástól, főzéstől, cipőtisztí-
tástól, ruhafoltozástól, padlósúrolástól…

Csak az esték értek valamit. Ilyenkor meggyújtották a lámpát, 
és a lámpafény, tudjuk, kiengesztel. Az öreg meg a fia politikai vi-
tába merültek. Ez roppant helyes volt, és tudva vagy öntudatlanul 
helyeselte az egész család, mert ilyenkor legalább nem kerülhetnek 
szóba a fejük fölött kóválygó kérdések… (Különben, azt hiszem, 
hogy hasonló okokból politizál ez az egész szegény és boldogtalan 
ország.) Mert amíg a vámterület közösségéről vagy különválasztásá-
ról vitáznak, nem kerülhet szóba, hogy a kicsiknek lyukas a cipőjük, 
hogy a leányoknak az ingeit már foltozni sem lehet, oly rongyosok; 
nem kerülhet szóba Budapest, a tanulmányok, a pénz… Igen, gon-
dolatban igenis feltámadnak ezek a kérdések. De csak gondolatban. 
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A szegény embert maga a gondolat már nem feszélyezi túlságosan. 
Az a fő, azon kell mesterkedni, hogy a gondolatok szóbeli kifejezést 
ne öltsenek!

És nyolc óra után, az esti harangszó elhangzásakor megjön Olga. 
Egy fél órára csak. Az öreg Sóti ilyenkor felvidul. Vendég van. És a 
vendégnek mindenki örül, mert még bizonyosabb, hogy míg vendég 
van jelen, addig nincs civódás, addig folyvást mosolyognak az arcok, 
még Sótiné is mosolyog… E mosolygás mögött nincs ugyan sem 
kedv, sem remény, sem megelégedés, csak tettetés van mögötte; de 
a szegény ember vízzel főz, tettetve mosolyog, és hát ez is több, ez is 
jobb a semminél. Ha már tetteti az ember, inkább mosolyogjon, mint 
sírjon. Ha már főz az ember, inkább vízzel főzzön, mint sehogy.

Ezeknek az estéknek Pál is örvendett, nemcsak azért, mert Olgát 
láthatja, de azért is, mert jelen volt az egész család, négyszemközt 
tehát – amitől félt – nem lehetett beszélniük. Pál elkísérte ugyan 
Olgát hazáig, illetve a Schwarcz boltos házáig, de ilyenkor vala-
melyik húgát is magával hítta. Napközben pedig nem ment ki az 
utcára a cilindere miatt. Más kalapja, mint talán már említettük, 
nem volt, cilinderben pedig Bács-Udvardon fényes nappal nem ta-
nácsos sétálni. Utána futnának a suhancok, és kergetnék, akárcsak 
egy pojácát.

Erős fogadalmát ugyan nem felejtette el. Akarta maga is, hogy 
az írnokságra pályázzék. De ehhez látogatások kellenek a jegyzőnél, 
a bírónál, a nagyobbfejű képviselőknél. Az apja kalapjait nem hord-
hatja, mert túl nagyok. Egy új kalap pedig legalább három forintot 
kóstál. És nincs egy krajcárja sem. Anyjától kérne, de anyjának 
sincs. A szegény asszony hatosonként kapja a konyhapénzt, és ezt is 
ritkábban kapja, mint sem. Semmi kétség, atyjától kell kérnie. De 
ugyanekkor meg kell magyaráznia, hogy nem tér vissza Budapestre, 
tanulmányait nem folytatja, és írnok akar lenni idehaza. Mit szól 
majd ehhez az apja? Hogyan egyezteti ezt össze a fiáról álmodott 
terveivel? És ha igen, marad még egy súlyos baj. Az apja azt fogja 
mondani végül – ha beleegyezik –, hogy jól van, fiam, maradhatsz, 
és csinálj, amit akarsz, de minek neked három forint kalapra. Van 
neked kalapod elég! Írj Budapestre a háziasszonyodnak, hogy küldje 
haza a holmidat, nem mégy vissza. Igen, de hogyan vallja be atyjának, 
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hogy a háziasszonynak vagy két hónapi bérrel adósa részben azért, 
mivel holmijának több mint fele odaveszett a zálogházakban.

Nem, abban nem kételkedett, hogy le kell számolnia, és hogy 
gyónnia kell töredelmesen az öregnek. De miért ne tolja ki ezt a 
fájdalmas negyedórát a lehetőségig? Hiszen az írnokválasztás csak 
április 28-án lesz, addig pedig majdnem egy hónapi ideje van. Szól 
az apjának, szól okvetlenül egy hét, legkésőbb tíz nap múlva…

Olga azonban minden este fürkésző, szúrós szemmel meredt reá 
mintegy kérdezve: „Ez hát a fogadalom? Miért nem látsz a sorsod után? 
Miért nem igyekezel? Miért gubbasztasz itthon, miért henyélsz?”

Egy délelőtt jött a levélhordó. A levelet anyja vette át. Eltelt egy 
jó negyedóra, anyja mit sem szólt, hogy kitől jött a levél. (Máskor 
mindig szól.) Titokzatosnak és félelmesnek rémlett előtte a dolog, 
veszélyt sejtett megint, és kiment a konyhába anyjához.

– Te vagy az, fiam? De megijesztettél! – szólt az anyja, erőltetett 
mosollyal, és a szoknyája zsebébe dugta a levelet oly ügyetlenül, hogy 
Pál észrevette.

Úgy tett azonban, mintha nem látott volna semmit.
Egész nap gyötörte a lelkiismeret. Biztosan köze van neki ahhoz 

a levélhez! Ki írhatta? És mit írhatott? Olga írta, semmi kétség.
Olga ezen az estén nem jött el.
Tehát bizonyosan ő írta. És nem neki, hanem az anyjának vagy 

az apjának. Mi lehet abban a levélben?
Pál lopásra vetemedett. Éjjel kiosont a szobájából, a konyhába 

lopódzott, és egy szál gyufa világánál hamar megtalálta a szoknyát 
egy szögön függve. Igen, de hiába, elégette anyja a levelet? Nem. 
Erről elfelejtkezett. A levél megvolt.

Pál gyertyát gyújtott, és olvasta a levelet. Fülig pirult. A háziasz-
szonya írt Budapestről. Az apjának írta. Szórul szóra ezt:

„Nagyságos Uram!

Már elmúlt ez az elseje is, és ne méltóztassék haragudni, én sze-
gény özvegy vagyok, és abból élek, hogy kiadom a szobát, és tisz-
telt fia már huszonnégy forinttal tartozik. Ígérte, hogy megadja, 
de nem adta. Én nem haragszom, tudom, hogy az úri és gazdag 
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fiatalemberek a legkönnyelműebbek, és ez sem baj, hadd játsz-
szák meg magukat. Nekem azt mondta, három hét előtt, mikor 
hirtelen elutazott, hogy a méltóságos püspök úr nagybátyjához 
megy, hogy ezer koronát kapjon tőle. Úgy látszik, nem kapott, 
mert még mindig ott van, legalább mindez ideig nem jött haza. 
Gondoltam, írok nagyságos uramnak, aki, tudom, gazdag föld-
birtokos úr, és szívesen elküldi postafordulatával egy szegény asz-
szonynak ezt a kis pénzt, ami nekem kell, mert májusban, tetszik 
tudni, házbért kell fizetnem, és miből fizessek, és ha nem fizetek, 
ellicitálják a bútoromat, engem pedig kitesznek az utcára, amit 
nagyságos uram nem venne a szívére. De ne tessék haragudni, a 
kedves fia ura finom, jó ember, és ne is tessék neki szólni, hogy 
írtam, mert nem venném a szívemre, ha a jó fiatal úr, aki olyan 
gavallér, neheztelne rám, és egyébként nagyon szeretem, jó lakó, 
látszik, hogy igazi nemes úri famíliából származik. Kérem a 24 
forintomat VIII., Seregély utca 15., N. 27. alá küldeni, mellyel 
vagyok Nagyságos Uramnak alázatos tisztelettel és bocsánatot 
kérve a háborgatásért,
    özvegy Schmidt Tivadarné.”

Az anyja tehát, az édes, a gyöngéd, a jó lélek magához kaparintotta 
a levelet. És ezzel bűntársává lett. Mire nem képesek az igazi anyák!

Pál kétszeresen hitványnak érezte magát… Másnap nem mert 
az anyja szemébe nézni. Viszont örvendett, hogy Olga tegnap esti 
távolmaradása nincs összefüggésben a levéllel.

– Sok dolgom volt – magyarázta este, mikor megint beköszön-
tött. – Üzleti leveleket írtam éjfélig.

Aztán módját ejtette, hogy Pált négyszemközt elfogja, keményen 
rászólt:

– Maga még mindig elhanyagolja a legsajátabb érdekeit. Mi lesz 
az írnoksággal? Szóljon az apjának itt, előttem, különben én veszek 
fáradságot magamnak…

Így történt, hogy este kilenc óra felé, amikor az egész család 
körülülte a kerek asztalt, és egy hosszú percben, midőn – mint mon-
dani szokás – angyal repül a szobán keresztül, vagyis mindannyian 
hallgattak, Pál az izgatottságtól kissé rekedtes hangon felszólalt:
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– Nos, hogy így mindannyian együtt vagyunk, mondanék va-
lamit, kedves apám. Valamit, amiben a menyasszonyommal már 
megegyeztem, és még csak kedves apám hozzájárulása kell hozzá.

– Hogy érted azt a hozzájárulást? – kérdezte az öreg Sóti. – Mert 
tudod talán, hogy pénzben most egy kissé gyöngén állok.

– Nem pénzről van szó, édes apám, hanem arról, hogy ne kerüljek 
apámnak több költségébe ezentúl, hanem hogy…

– Nos? Hát mit akarsz? – kérdezte ismét, és most már indulato-
san az öreg Sóti, aki újabban, valahányszor komoly dolgokkal való 
törődésre kényszerítették, könnyen elvesztette a hidegvérét.

– Csak gyorsan, kérlek, mondd hát, hogy mit akarsz…
– Kérem, apám, ne idegeskedjék.
– Ki idegeskedik? – pattant föl az öreg. – Én nem vagyok ideges…
– Jól van, apám, csak arra kérem, hogy reggel szenteljen nekem 

egy negyedórát.
Itt már Olga nem állhatta meg, hogy közbe ne szóljon:
– Ej, minek ez a nagy kertelés? Arról van szó, hogy Pál itthon 

akar maradni, és írnok akar lenni a községnél.
– Micsoda? Írnok? Az én fiam? Hát ezért taníttattam?
Pál enyhíteni próbált a hevesnek ígérkező jeleneten:
– Olga, nem tudta apámmal megértetni a szándékomat. Írnok 

akarok lenni, igen, de csak egyelőre. A jogi tudásomat a közigazgatási 
pályán óhajtom érvényesíteni… Leteszem a közigazgatási vizsgákat… 
Bejuthatok a vármegyéhez.

Az öreg Sóti szomorúan nézett maga elé. Reményeket temetett, 
és felsóhajtott:

– Nem így képzeltem…
Lehet, hogy nem így képzelte az öreg, de csakis azért, mert újab-

ban egyáltalán nem szeretett a jövőre gondolni, és tőle telhetőleg 
nem képzelt semmit.

Az anyák pedig – értem a szenvedőket, a jókat, a sok szoptatás-
tól, álmatlanságtól és gondtól lesoványkodottakat – gondolat-
olvasók egyszersmind. Ez a képesség teszi őket hihetetlenül gyön-
géddé. Több ez, mint ösztön: csoda ez, a szív igazi csodája. Só ti né 
tehát, mintha csak ötletszerűleg beszélne, ekként szólt fiához 
harmadnap:
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– Palikám, lelkem. Nesze, öt forint. A számodra spóroltam. 
Majd megadod. El kell menned többfelé látogatóba az állás végett, 
és bár neked csak a cilinder illik, tudod, itt falun vagyunk, ostoba 
parasztok között. Hozass magadnak a Löwensteintől kalapokat, és 
válassz egyet. Lehetőleg puha, fekete kalapot.

Ezzel hát a cilinderügy is megoldatott. Nehéz akadály hárult ki 
az útból, melyet kicsinyelni nem szabad… Pál az apjával sorra vette 
a képviselőket. Még ahhoz a veszekedett hírű Czérna Szilveszterhez 
is bekopogtattak:

– Adj’ isten, Szilveszter bácsi!
Ez bizony keserves látogatás volt! Czérna Szilveszter kiélvezte 

fenékig a nem mindennapi helyzetet. Azzal kezdte, hogy:
– Hallom, fiatal Sóti úr, hogy megtelepszik itthon.
– Igen, Szilveszter bácsi.
– És hogy megnyitja az ügyvédi bótot. Isten éltesse!
– Már hogy nyithatná meg – szólt közbe az öreg Sóti –, hiszen 

hét év kell az ügyvédség kitanulásához. Hanem ami igaz, az igaz. 
A fiam megtelepszik itthon. A községhez akar bejutni, onnét meg 
a vármegyéhez. Vicispán lesz belőle.

Ezt kár volt mondani. Öreg Sóti Pál maga is észrevette a baklö-
vést, de hiába, ilyen a természete.

– Vicispán? Az is szép mesterség – vélte Szilveszter bácsi –, bár 
az ifjú úr lettinkább követnek pászol. Itt a kezem, nem disznóláb, 
mihelyst föllép követnek, rászavalok. Rá én.

– Hát, ami a szavazatot illeti, Szilveszter bácsi, arra hamarébb 
szükség lesz, mint gondolja. Épp azért jöttünk.

– Nono.
– De ha mondom.
– Nincs két követünk, csak egy. Az is sok! – elmélkedett a kitűnő 

férfiú. És hol van még az új választás?
Öreg Sóti Pál nagyot nyelt, és bizseregni kezdett a tenyere. A 

fiú némán, mozdulatlanul ült, és a rongypokróccal beterített pad-
lót nézte.

– Messze van még a követválasztás, Sóti uram!
– Hát tudja mit, Szilveszter bácsi, értsünk szót. Maga nagyon 

jól tudja, miért jöttünk.
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– Itt süllyedjek el, ha tudom.
– Már hogyne tudná! Az egész falu tudja. Csak éppen Szilveszter 

bácsi ne tudná? Azért jöttünk, mert tudjuk, hogy a Szilveszter bácsi 
szava legalább ötven voksot jelent.

– Hásze, igaz, ami igaz, vannak embörim…
– És hát úgy gondoltuk, ha a fi amra szavaz az írnokválasztáson…
– Ez már igönyös beszéd! Mögtróbájjuk, mit töhetünk. Hát 

fiatal embör, miféle iskolázottsága van? Mér, azér, mert hát hogy is 
mondják: kvalifikáció kék az efféle hivatalhoz.

– De hiszen tudja, Szilveszter bátyám, hogy érettségiztem, és hogy 
az egyetemre is jártam – szólt közbe illedelmesen ifjabb Sóti Pál.

– Egyedöm-begyedöm kendőrtánc! Hászen tudom, hogyne 
tunnám! „Privátim” tudom – okoskodott a srófos eszű Szilveszter 
–, de községi képviselői minőségemben még nem löttek hozzám 
terjesztve az bizonyítványok. Hát errül van szó. Mér, azér mer: szó – 
szellő; csakis pöcsétös, hévatalos írás a „mérvadó”. Hozza el, öcsém, 
ma délután a katolikus körbe az bizonyítványokat, ahol saját kezűleg 
és szömélyesen fogom „tanulmány tárgyává tönni”, és mögmutatom 
az emböreimnek is, és aztán, ha csak arrul van szó, miszerint községi 
kinyeret akar, hát ami tülem tellik, mögtróbáljuk…

– Köszönjük, Szilveszter bácsi!
– Szívesen. Én pártolom az érdemös emböröket. Csak aztán 

megbecsülje ám magát a fiatalúr az hévatalban, mér azér, mert nem 
szeretnék szégyönt vallani. Úgyis sok bajunk van az város cselédjei-
vel; ezt mink, képvisellők tudjuk legjobban, igaz-é, Sóti uram?

Ezenközben Olga is korteskedett. A fűszeresboltba vetődő gaz-
dákat jó szóval megkörnyékezte. A korteskedésre és kálváriajárásra 
bizony szükség volt! Öreg Sóti Pál népszerűsége már csak emlékek-
ben élt; igazi hívei majdnem mind a temetőben nyugszanak, és ezek 
közt egyetlen erős támasztéka, a főszolgabíró is. Apróbb ocsmányos-
ságoktól nem riadt vissza. Néhol ilyeneket mondott:

– A zsidók most már a közigazgatási pályákra is kivetették háló-
jukat. Örülni kell, ha egy jóravaló keresztény fiú jut be a községhez, 
később a megyéhez. Mert a fiam ezt a pályát választotta. Az ügyvédi 
mesterség sajnos keresztény fiamnak nem ér semmit. A zsidó pró-
kátoroktól nem lehet boldogulnia…

q  



e 42 w   q

Mikor pedig a tekintélyesebb zsidóknál alázkodott, ekként 
beszélt:

– Rossz világot élünk. A megyei urak megint hencegnek. Szeret-
nék visszahozni a derest, hogy a parasztot meg a zsidót nyúzzák. Az 
én fiam, igaz, hogy keresztény, de felvilágosodott ember, aki tudja, 
hogy zsidók nélkül a szegény munkások éhen dögölhetnének, és hogy 
zsidók nélkül senki fia sem juthatna pár forintnyi kölcsönhöz.

Ezekben az igazságokban maga az öreg Sóti hitt legjobban. Ad-
dig-addig mesterkedett, amíg önmagát győzte meg. Addig hazudo-
zott, hogy fia voltaképpen így fogja elérni célját, az igazi tekintélyt 
és úri állást, amíg maga is elhitte, hogy a községi írnokság az első 
lépés a vármegyei karrierhez…

Ő örült legjobban, amikor fiát meglehetős szótöbbséggel bevá-
lasztották a faluházára… Félig-meddig máris boldog volt, mert fiának 
a címe, mely mindmostanig az „ifjú úr”, vagy „ifiúr” megszólítások-
ban merült ki – egyszeriben „tekintetes úr” lett. A fizetség, igaz, csak 
harminc forint havonta, de hát… A fő dolog a cím és a jövő!

Pál is vigasztalódott… Kivált, amikor Olga megszorította a kezét:
– Lám, ez derék dolog. Kettőnknek összesen van ötven forintunk. 

Ebből már meg lehet élni. Még csak az utolsó sorozáson kell átesnie, 
és megtarthatjuk az esküvőt.

Az ám! Az utolsó sorozás…
– Remélem – mondta Pál –, hogyha eddig nem kellettem őfelsé-

gének, most sem kellek. Nélkülem is elég szépen tudnak masírozni 
a bakák.

Öreg Sóti Pál tehát abban az édes tudatban halt meg, hogy 
csakugyan sikerült a fiából urat nevelnie. Igen, mert meghalt. Nem 
előzte meg a halálát semmi szenvedés. Hirtelen történt. Egy délután 
csudálatos szelíden szólt a feleségéhez, és nem az újabb szokássá vált 
durva hangon:

– Anyjukom… Szédülök. Fáj a fejem, azaz hogy nem fáj, csak szédü-
lök… Azt hiszem, hideglelésem van. Vesd meg az ágyat, lefekszem.

De bizony az öreg Sóti Pál nem feküdt ágyba. Sem most, sem 
ezentúl. Mert, amíg a felesége a másik szobába bement az ágyat vetni, 
addig ő fáradtan a karosszékbe ült. A felesége hítta:

– No gyere!
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Nem jött.
– Gyere már! Feküdj hát le, ha rosszul vagy.
De hát nem jött. A felesége érte ment, és úgy látta, hogy elaludt. 

Költögette, ráncigálta.
– Hamar! Orvost! Elájult!
A négy gyerek, ahány, annyifelé szaladt az orvost keresni. Az 

el is jött sietve, és megmagyarázta, hogy őreá már nincs szükség. 
Célszerűbb, ha az asztalost hívatják – mértéket venni.

Öreg Sóti Pál nem került tehát többé a jó puha ágyba. Elsőbben 
is szomszédasszonyok jöttek, akik minden előkészület nélkül, ex 
abrupto tudnak sírni. Sírtak, de közben az egyikük kendőt kért, 
amellyel felkötötte a halott állát. Másikuk a konyhában rendelkezett 
vizet öntvén az üstbe fürdőnek. Az öreg kékfestőt illedelmes és jám-
bor szokás szerint megfürösztötték. Sőt, mire Pál hazatért – valahol 
kint volt dolga a községi földeken, jegyzőkönyvet vezetett egy mezs-
gye kiigazításánál –, akkorára a kitűnő Jóna bácsi, községi borbély, 
foghúzó és patkolókovács egy személyben, már javába borotválta 
az Úrban idvezültnek egyre sápadó és kékülő arculatát… Végül a 
bajuszát is kipödörte, hadd lássák odaát, a másvilágon, hogy vérbeli 
magyar ember az, ki, íme, berukkolt a mennyei hadseregbe.

Mire pediglen ezek a csinosítási műveletek a halottnak ünnepi 
ruhájába való öltöztetésével véget értek, Klavinka, az asztalos már 
elkészült dolgával az úgynevezett „tisztaszobában”. Öreg Sóti Pált, 
íme, koporsóba fektették, és íme, igazat mondtunk, hogy többé 
nem feküdt ágyban.

Sokan voltak a temetésen, nem lehet panaszkodni. Ott volt még 
Czérna Szilveszter is, aki tudákosan jegyezte meg az „ifjabb” jelzőre 
most már nem szoruló Sóti Pálnak:

– Igön célszerű embör volt az öreg, az isten nyugtassa, csak egy 
kicsit nagyralátó. Hát bizony még várhatott volna, de hát, ha az 
isten ű szent fölségének oly nagy szüksége vagyon reá az mennybéli 
képviselő-testületben… Hej-haj. Csak így járunk mindnyájan, mér, 
azér, mert mint az írás mondja: Porból lettél, porrá leszel. Hej-haj. 
Hagyott pediglen ölég cselédet árván. Most aztán, öcsém, kurtábbra 
fogni a takarót, és azzal törődni, hogy mi lesz ezzel a sok cseléddel, a 
szögény kis árvákkal…
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A kántor csudaszépen énekelt. Megbocsátott halottaiban a szom-
szédnak, aki egykor pirosra festette legkedvesebb vadászkutyáját. A 
búcsúztató fél óráig tartott. Elbúcsúztatta öreg Sótit a községtől, a 
családtól, annak minden tagjától, sőt – hogy a gyászoló gyülekezet 
mentől több könnyet potyogtasson – az árván maradt rózsaszáltól 
is, aki majdan a menye lesz, hej, hogy legalább ezt nem érte meg. 
Mindegyikről persze külön strófát énekelt ékes klapánciákban; 
elbúcsúztatta a komáitól, barátaitól, mindenkitől…

Csudaszép búcsúztató volt! Minden strófáért egy forint jár, és 
a könnyhullajtó gyászoló közönség zokogó bánatában is ráért azon 
tűnődni, hogy honnét, miből telik ezeknek a nyomorultaknak erre 
a parádéra. Megszámlálták: harmincöt strófa: harmincöt forint! Ám 
a kántor már a temetőből visszajövet megszánta a tűnődő elméket, 
és nehogy bizonyos oldalak a töprengéstől belyukadjanak, csupa 
emberségből önként megadta a felvilágosítást:

– Ingyen csináltam. Az öreg Sóti, habár furcsa ember volt, isten 
nyugosztalja, megérdemelte tőlem ezt a szívességet.

– Meg, kántor úr, meg.
– Ingyen csináltam, mert hiszen pénz nem maradt, csak adósság 

meg özvegy meg gyerekek… Ha nem volnék jószívű ember, bizony csak 
amolyan „istenneves” temetés lett volna, mint valami koldusnál.

– Már az igaz.
– Haragban éltünk, nem tagadom. De a halálban meg kell bocsá-

tanunk még a legnagyobb ellenségünknek is. A halálban mindenki 
egyenlő: úr és paraszt, keresztény és zsidó egyaránt.

– Jó ember maga, kántor úr.
– Hát, ami azt illeti, van szívem. De mit szól Ambrus koma a 

hangomhoz!
– Derekasan kieresztette, kántor úr.
– Ugye?
– Nincs ilyen hangja a szögedi kántornak sem, aki az alsóvárosi 

barátoknál énekel.
– Magam is úgy vélem.
– És tudja, kánt’ram – vetette közbe a szót az öreg néni, kinek 

ráncos képét apácásan eltakarta az ezen alkalomra felkötött fekete 
fejkendő –, kivált, mikor a circumdederunthoz kontrázik, meg 
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amikor osztán kiindultunk a kapun, és nekifohászkodott a kísérő 
éneknek, hogy hát „Gyűjj el, éldes mögváltóm!” nohát, kántor uram, 
mi tagadás benne, majd hogy meg nem hasad az embörnek a szíve.

– Hát bizony érteni kell ehhez is! 
– Most mán tudom – folytatta a kegyes beszédet az öreg néni –, 

hogy mibül telt nekik arra a gyönyörű búcsúztatóra. Csak azt nem 
értöm, hogy mibül fizették a halálkocsit? Jó, mondja, kánt’ram, 
hogy egy garasuk sincs, és hát én már előre sajnálkoztam, hogy Úr-
isten, szűzanyám, mégsem járja, hogy olyan jelös embört, amilyen 
az öreg Sóti volt, az isten nyugosztalja, mert igaz, ami igaz, jelös 
ember volt, hogy csak úgy a Szent Mihály lován vigyék ki… Higyje 
mög, fáj az ilyesmi, és biz’ isten sírtam már tegnap is, ó szögény 
árvák, ezt kölletött mögérnetek, hogy éldes jó apátokat, mint 
humi istenneves kódist Szent Mihály lován viszik, és kísértik ki a 
temetőbe… Hát osztán, mikor bemék az udvarra, hát látom, hogy 
ott a halálkocsi fekete pokrócos lovakkal. Mibül fizették ezt azok 
a szöröncsétlenek?

– Miből? Semmiből. Azaz hogy hitelből. 
– Hiszön, isten nyugosztalja a boldogultat, mán életében sem 

volt egy fagaras hitele, antul kevésbé löhetett halálában… Mán ű 
csak ítéletnapkor füzethet, ha ugyan lesz neki mibül…

– A fia rendelte a halálkocsit.
– A fia? Melyik? Az a magas, barna, fekete ruhás? Aki bent 

dógozik a községházán?
– Az hát. Beleverte magát valami hatvan pengő költségbe 

Klavinkánál, az asztalosnál.
– Ne mondja? Jaj, de rosszul tötte. Üsmeröm ezt a Klavinkát. Mi-

kor halott van a háznál, ű az első, és hát mindönt ad hitelbe, csipkés 
szömfödélt, bojtos párnát, vastag gyertyákat… Aztán pedig pöröl. 
Ellicitáltatja a holmit az utolsó szögig. Rossz ember az, ebbül él. Ebbül 
gazdagodott mög… Váltót vösz a szögény embörtül egy hónapra, és 
aztán pöröl. Ilyen ez a Klavinka… Az ember lelki fájdalmakba ritkán 
hal bele. Sőt úgy látszik, éppen azért él, hogy szenvedjen.

Sótiéknál persze voltak gondok szépecskén. Elsősorban pedig 
hiúsági gondok. Ne értessünk félre, hisz egyszer már elmélkedtünk 
azon, hogy mily fontos a ruházkodás. Hát itten ez volt a baj. A 
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halálesetre igazán nem készült senki sem. Fekete ruhája – Pálon 
kí vül – senkinek sem volt; igaz, hogy neki csakis fekete ruhája 
volt, ugyanaz, amelyben – négy esztendeje – mint jelesen érett ifjú 
feszelgett. Még szerencse, hogy a boldogult nem szürke vagy fehér 
ruhában feküdt le a ravatalra, mert igazán neveletlen az a halott, aki 
ilyen szabálytalanságra merészel vetemedni; még szerencse, mondom, 
mert Pálon kívül az egész család más-más színű öltözetben volt 
kénytelen tűrni a részvétlátogatók kémlelését, hogy ugyan sírnak-e 
nagyon. Elájulnak-e?

Sírni bizony sírtak jócskán. Lehetett is. Elájulni azonban nem 
ájult el senki sem.

A gyász napjaiban Pálnak ugyancsak főtt a feje. Inge is csak egy van, 
amiben hazajött, a többi az apjáé, de azok is oly foszlékonyak már az 
évtizedeken át való folytonos használattól, hogy anyja, aki pedig való-
ságos bűvész a foltozásban, nem igen tud tízből sem egyet csinálni.

Klavinka tényleg pontosnak bizonyult. Egy hónap múlva fel-
mutatta a váltót. Nagy keservesen kapott a községi pénztárból 
hetven forint előleget. Ebből hatvan az emberséges asztalosé lett, 
aki a temetést rendezte – tíz pedig maradt élésre, ruházkodásra, 
fűtésre –, mert közelgett a tél, és házbérre, mert (mi ezt elfeledtük 
megmondani) a ház időközben a takarékpénztár tulajdonába ment 
át. Amint láthatjuk, a tíz forintnak akadt helye bőven.

Mi lesz már mostan a házassággal?
Olga nagyon jól mérlegelte a körülmények hirtelen változását, 

és igyekezett nem beszélni házasságról, szerelemről és más efféle 
bolondságról, amik nem gondba borult emberek számára valók. 
Egyébként is nagyon megkomolyodott, és Pál iránt kezdett a rokon-
szenven és sajnálkozáson kívül egyebet nem érezni.

Tudjuk pedig, hogy valamint a nőknél sokszor a szánalom kelti a 
szerelmet, éppúgy éspedig ugyanazoknál a nőknél a szánalom később 
a szerelem múlását is okozza. Mindazonáltal tartotta magát Sóti Pál 
mátkájának, bárha kezdtek ritkábban találkozni.

Az öreg Sóti halála után eleinte még el-eljárt házukhoz, de utóbb 
lassacskán, feltűnés nélkül, beszüntette ezeket a látogatásokat.

Pál nagyon megkomolyodott, vagy inkább elkedvetlenedett. 
Végképp kerülte az embereket, és odahaza alig szólt néhány szót, azt 
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is fáradtan, ingerülten… Úgy érezte, hogy igazságtalanság történt 
vele. Úgy érezte, hogy igavonó barom, melyet szégyenteljesen rosszul 
díjaznak, és hogy csak azért van a világon, hogy minden igyekezete 
mellett sem bírja eltartani a végképp rászorult családot.

Úri hajlandóságairól, amelyek nélkül, illetve amelyek miatt Bu-
dapesten élni és dolgozni nem tudott, most már végképp lemondott. 
És egyáltalán az úrhatnámság vádjával illetett Sóti család roppant 
meghunyászkodott. Bács-Udvard meg lehetett elégedve!

De nem. Mert mindez csak kényszerűség, mindez csak látszat. 
Úgy van, látszat csupán, mert ha történetesen egy négyfogatú hintó 
állt volna meg a házuk (illetve a takarékpénztár háza) előtt, özvegy 
Sótiné így szólt volna:

– Tudtam, hogy princek jönnek hozzánk háztűznézőbe. És ha 
csakugyan egy fényes ruházatú lovag állított volna be hozzájuk egy 
szép napon intézvén Sóti Pálhoz a következő szavakat:

– Fenséges úr! A próba ideje lejárt, és dicső urunk, a trapezunti 
császár, most már visszahelyezi önt és családját hercegi birtokaiba. 
Engem küldött, alázatos szolgáját, hogy ezt a legkegyelmesebb 
végzést hírül hozzam.

Hát ekkor sem Sóti Pál, sem anyja, sem testvérei nem lepődtek 
volna meg. (Ellenkezőleg, azon lepődtek meg állandóan, hogy 
nyomorogniok kell.)  Mi több, Sóti Pál kellő hidegvérrel és fensőbb-
séggel válaszolt volna pluralis maiestatisban:

– Légy üdvöz, lovag! Nagyon örvendünk a császár intézkedésé-
nek, és mondd meg neki, hogy mi, Óperencia és Trapezunt örökös 
hercege szívesen köszöntjük őt. Legyen meggyőződve a császár, hogy 
mihelyt visszatértünk birtokainkra, és elfoglaltuk ismét kastélyain-
kat, lesz rá gondunk, hogy nála személyesen tisztelegjünk.

Nos, őszintén szólva ilyen volt ez a Sóti família az ő nagy nyo-
morúságában. Hogy azonban ezt senki sem vette észre, alkalmasint 
azzal magyarázható, hogy a trapezunti császár követe nem érkezett 
meg Bács-Udvardra (mind e mai napig sem); sőt mi több, a Sótiak 
sokkal büszkébbek, hogysem várnának reá, hogysem bár bizalma-
san, négyszemközt emlegetnék a hírnök feltűnő késlekedését.

Jött azonban helyette annál pontosabban és gyakrabban a tejes-
asszony. A konyhában nyelvelt az özvegyet ijesztgetve:
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– Mán pedig, drága ténsasszony, ha meg nem kapom tüstént a 
tej árát, nem hordok többet, egy félmeszelyt sem.

Hiába próbálta az özvegy csitítani. Ennek a némbernek, tréfán 
kívül, a nyelvét külön kell majd agyonütni, ha meghal. Fél óráig is 
követelte a pénzét nem akarván egykönnyen tágítani. Mikor meg 
nagy nehezen odébbállt, kint az utcán, a ház előtt fejtegette ki 
hangos szóval a nézeteit:

– Akinek nem telik früstökre, ne früstököljön, az arkangyalát. 
Szégyen, gyalázat! Nem bírják megfizetni a kilenc forintomat! 
Szent Mihály napja óta hitegetnek! Hogy adják az urat! Nézze meg 
az ember…

Ezt a monológot még a hetedik utcában is folytatta.
Nem kevésbé tudta érdekeit védelmezni Bata Gergő, a cipész. Ez 

a jó ember rendszerint délben jött, hogy otthon találja a tekintetes 
urat. Arról nevezetes, hogy nagyot hall. Nemcsak őhozzá kell hát 
harsogva beszélni, maga is üvölt, mint aki a Tisza túlsó partjára 
kiabál. Még tölcsért is formált a tenyerével, és úgy ordította:

– Tekintetes úr, megfizethetné már azt a forint húszat a cipő-
talpalásért?

Sóti Pál jelekkel próbált válaszolni. De a cipész erre felfortyant, 
és még irtózatosabban üvöltött:

– Nem vagyok én sem süket, sem kuka, hogy így beszéljen velem, 
tekintetes úr! Különben is pénz beszél, kutya ugat. Nohát, mi lesz 
a forint hússzal?

A szomszédok különösen jól mulattak ezeken a jeleneteken, mert 
jól lehetett hallani a Bata Gergővel való értekezés minden szavát. 
Legmulatságosabb volt pediglen az, amikor Sóti Pál torkaszakad-
tából kiáltozva kérlelte az emberséges cipészt:

– Csak még elsejéig legyen türelemmel, az isten áldja meg.
– Hogyhogy? Hogy érti?
– Elsejéig… Akkor fizetek.
– Vagy úgy?! Járt volna a tekintetes úr elsejéig mezítláb és talpalta-

tott volna cipőt akkor készpénzen. Ez az igazság, a fene egye meg!
Még a betlehemesekről lesz szó, kedves olvasó, mielőtt tovább kö-

vetnők figyelmünkkel a szegény Sóti Pál csillagjainak igazodását…
Igen, a betlehemesekről. De ez igen rövid és furcsa eset.
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Tél elején történt. Úgy decemberben, amikor már járnak a bet-
le hemesek, ezek a kedélyes parasztfiúk, akik ősrégi szokásból pász-
torosdit játszanak, és papírból való templomocskát hurcolnak benne 
jászollal, papírból való figurákkal és állatokkal, a jászolban pedig egy 
kétkrajcáros porcelánbábuval, amely a kisded Jézus volna. Karácsony 
hónapjában kezdik a járást a betlehemesek. Subába öltöznek, és 
kócbajuszt, kócszakállat ragasztanak. Kampós botokkal indulnak 
útjukra estenden, és bezörgetnek minden házba:

– Beeresztik-e kendtök a betlehemösöket?
Szívesen látják őket mindenütt, bár a kéményre ügyelni kell, nem 

ugyan amiatt, mintha a kémény be akarna dűlni, hanem azért, mert 
így télvíz idején oda szokás füstre akasztani a kolbászt. Ezt pedig a 
jámbor betlehemes fiúk fölöttébb kedvelik, különösen, ha lopott. 
A lopott kolbásznak ugyanis valami sajátos zamatja van. Beengedik 
hát, mondom, a betlehemeseket:

– Gyertök be.
Azok nagy dérrel-durral bemennek, szörnyű lármát csinálnak 

kampós botjaikkal, és beérkezvén a szobába rögtön az asztalra teszik 
a betlehemet, maguk meg igen ájtatosan belefognak a pásztorok 
karácsonyi énekébe, ami nagyon szép, nagyon istenes ének. Köz-
ben a gazda szeme azonban rajtuk, mert ami lopható – és mi nem 
lopható? – a suba alá kerül. Érjék be azzal a pár krajcárral, amit a 
háznép báránybőr süvegükbe dob.

A karácsony előtti esték egyikén, mikor szintén csak paprikás 
krumpli volt vacsorára – mint tegnap és jóformán mindennap –, 
meglehetős nyomott volt a hangulat a Sóti családban. Hideg volt a 
szoba, mert nem volt mivel befűteni… A gyerekek félve kucorogtak, 
és némán, mert bátyjok, Sóti Pál nem cigarettezett ezen a napon 
(nem akadt még cigarettre való pénze sem; hét krajcár egy pakli 
dohányra és egy krajcár papirosra), és komoran bámult maga elé az 
asztalra könyökölve. A legkisebb fiú azonban arra gondolt, hogy 
nemsokára karácsony lesz, és megszólalt szegényke:

– Pál! Hoz a Jézuska az idén is karácsonyfát?
Semmi válasz. Testvérei ijedten néztek rá, a vakmerőre, aki kér-

dezés nélkül szólni mer, anyja pedig szemrehányóan csak ennyit 
mondott neki:
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– Csitt, Béluska. Fogd be a szádat!
Béluska meghökkent, majdnem sírva fakadt. Egyszer csak csen-

gettyűszó hallatszott az utcán.
– A betlehemesek! – ujjongott a kisfiú. Örömében tapsolt. Majd 

körültáncolta az asztalt:
– Hívjuk be a betlehemeseket!
Azokat pedig nem kellett hívni. Merészebb fiúk lehettek, mert 

hívás nélkül is átlépték a küszöböt.
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – köszöntek illedelmesen, és a 

betlehemet rátették az asztalra.
Sóti Pál rájuk ordított:
– Vigyétek ki ezt a bolondságot, mert összetöröm! Mi közöm 

nekem a ti Jézustokhoz, a ti komédiátokhoz! Takarodjatok! És mi-
lyen büdösek, milyen subaszagúak vagytok! Mars a pokol fenekébe! 
Utálom a subát, utálom a parasztot! Kifelé!

A betlehemesek eloldalogtak. De a legnagyobb visszaszólt a 
küszöbről:

– Ejha, de kényes a tekintetes úr! Vigyázzon! Az Úr Jézust ki-
kergette a házából! Vigyázzon!

Sóti Pál megdöbbent. Szerette volna visszahívni őket, de azok 
már elcihelődtek. Fölkelt az asztaltól, le-föl sétált, és csak úgy ma-
gában dörmögte:

– Ejnye…
Anyja pedig, az özvegy, sírva fakadt:
– Nem kellett volna, fiam, oly gorombának lenned. Nem kellett 

volna az Úr Jézust kiűznöd, úgyis kevés áldás van ezen a házon.
Erre a gyermekek is zokogni kezdtek…

A kisegítő napidíjas hihetőleg érvényesülés céljából megkísérlette a 
feltűnést, hogy íme, ez által is magára vonja a följebbvalói fi gyelmét:

– A nagykorcsmában csak az óbor jó. Hanem ittam tegnap a 
Poldi bácsi korcsmájában egy fél liter újbort, sillert, felséges volt, 
ha mondom, és nem drága…
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Rá sem hederítettek. Keresztülnéztek rajta, mint a levegőn. Sőt 
a segédjegyzőnek kedve lett volna rámordulni:

– Mit stréberkedik? Ki kíváncsi itt a maga véleményére? Kit 
érdekel, hogy maga hol issza vagy nem issza az újbort?

Mégsem kiáltott rá, mert ez által tanújelét adná, hogy észrevette. 
Ez pedig veszedelmes dolog.

Aztán keresztülsétált a jegyző a szobán pipával a kezében. A 
jegyző adomákat mondott, amik mind vele történtek meg. Régi, 
kipróbált adomák voltak ezek csattanó nélkül, mégis mindenki 
nevetett rajta, kivéve Sóti Pált, akinek az orra hegye sem látszott ki 
az aktabástyák közül. Kárpótlásul az ideiglenes díjnok három he-
lyett röhögött, csakhogy a jegyző nem vett a hódolatnak e neméről 
tudomást. Senkit sem érdekelt, őt legkevésbé, hogy a díjnoknak 
tetszenek-e az adomák. És a díjnok nem tágított. Ő is belefogott egy 
adomába. Akadozva, hadarva mondta el – senki sem hallgatott oda. 
Az adoma közepén a jegyző úr visszavonult a hivatalos szobájába, 
mire a többiek új adomába fogtak, és a segédjegyző indítványozta, 
hogy mivel tíz óra, át kellene menni a szemközti nagyvendéglőbe:

– Felséges ilyenkor egy pohár sör meg zónagulyás sós kif livel.
– Csak egy fél sós kif livel – jegyezte meg a díjnok.
Mentek. A díjnok utánuk, bár senki sem hívta.
Nem tesz semmit! Valamikor belőle is csak válik segédjegyző, és 

akkor ő sem fogja tudomásul venni a díjnokot.
Sóti Pál magára maradt, és körmölt, körmölt… Harminc forint 

havi fizetésért, ami bizony nem sok, istenuccse, nem sok.
Le kéne tenni azt a jegyzői vizsgát, akkor iktató lehetne, esetleg 

segédjegyző – ki tudja? –, talán jegyző is.
Valahányszor azonban a jegyzői vizsgára gondolt, mindany-

nyiszor megrémült. Fázós, didergetően bántó hangulat hangyái 
borzongatták idegrendszerét. Olga jutott eszébe. Olga, akivel kerüli 
a találkozást… Akinek megígérte, hogy leteszi a jegyzői vizsgát, és 
aztán elveszi feleségül…

De ez a baj is elmaradt…
Újabban azért nem mert Olgával találkozni, mert a lány már 

nem sürgette a jegyzői oklevél megszerzését, és a házasságot már 
nem említette. Sőt megtörtént valami, amiért Pál majdnem nehez-
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telt. Olga ugyanis állást változtatott anélkül, hogy ebbeli tanácsát 
kikérte volna, anélkül, hogy legalább értesítette volna.

Pál úgy vélte, joga van szemrehányásokat tennie, és amikor 
Olgával az utcán találkozott (legújabban jóformán csak az utcán 
találkoztak), gúnyosan szólott hozzá:

– Hallom, könyvelőnő lett a Reichlinger gőzmalmában.
– Igen. Mert megtanultam a könyvelést, és letettem a kereske-

delmi vizsgát.
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Elmúlt a tél is, csak a gondok nem múltak el. Hóolvadáskor Bács-Ud-
vard még kiábrándítóbb fészeknek bizonyult, mint bármi egyébkor.

Pál az olvadásnak nem örült. Jobb volt a fagy, mert akkor a 
cipő lyukassága nem bántotta ennyire. De most a sáros nedvesség 
a cipőtalp lékein keresztül felszivárgott; föl, úgyszólván egészen az 
agyáig, az öntudatáig, a lelkéig, és sokszor úgy érezte, mintha csak 
azért teremtődött volna a világra, hogy mindezt a piszkos és nedves 
pocsétát, ami az utcákat, a városokat, az egész világot merő egy kocso-
nyává teszi, neki kelljen magába szívnia, mint elátkozott szivacsnak 
a tengert. Meddig fog ez tartani? Legalábbis ítéletnapig…

Bent a községházán nem kevésbé utálatos volt az élet. Egy na-
gyobb szobában öten körmöltek, illetve csak ő körmölt egymaga, 
folytonosan, reggeltől délig, déltől késő estig; szinte fanatikus 
dühvel körmölt, mert az szerzett neki némi megnyugvást, ha az írá-
saiba temetkezhetett. A többiek inkább lopták a napot; pletykákat 
tárgyaltak, de leginkább főztek. Úgy értjük, hogy szóbeszédben 
főztek – mint olyan szegény fráterek, akik igazán nem tudnak 
egyébről fecsegni. Csernyus, az iktató minden apropót mellőzve 
egyszerűen felvakkantott és kijelentette:

– Már akárki akármit mond, nincs jobb étel, mint a disznóorja 
édes káposztával.

Megjegyzem, senki sem mondott sem akármit, sem semmit, és 
így senki sem hangoztatott ellenkező véleményt. Ámde a magasröp-
tű eszmecsere ezzel megindult, és a segédjegyző is közberöpítette 
érdekfeszítő magánvéleményét:

– Jónak jó, kivált újborral. Az újbort azonban tisztán kell inni. 
Egy csöpp szódát sem hozzá.

– Szép. Azt akarja ezzel mondani, hogy én nem tettem le a jegyzői 
vizsgát? Tudhatná pedig, hogy a jegyzői tanfolyamot Becskereken 
tartják, és nekem nincs módomban, hogy távol éljek a családomtól… 
és különben is…

– Isten ments! Nem akartam én semmit sem mondani. Hiszen 
magának igaza van. Nem tehet másként. Maga nem tehet másként. 
Maga ilyen.

Pál azt várta most, hogy Olga számon kéri tőle újabb fogadalmát. 
Mikor ugyanis az öreg Sóti elhalt, Pállal töviről hegyire meghányták-
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vetették a helyzetet, és megállapították, hogy az öreg halála miatt a 
házasság lehetetlen, mert a harminc forint arra sem elég, hogy Pál 
a testvéreit meg az anyját tartsa; hanem úgy tervezték, hogy Pál 
beiratkozik a jegyzői tanfolyamra. Két hónapi szabadságot kér a 
községtől, és ez idő alatt az írnoki fizetése természetesen jár. Ebből 
élne a család. Ő pedig Becskereken, mialatt a tanfolyamot hallgat-
ja, valamelyik ügyvédi irodában keres megélhetést. És ha megvan 
a jegyzői vizsga, a házasság tervét kevés akadállyal meg lehet majd 
valósítani.

Pál azonban tévedett, mert Olga nem emlékeztette semmire. 
Úgy viselkedett, mintha efféle ígéretről soha sem esett volna szó 
közöttük. 

A fiatalembert a féltékenység kezdte gyötörni, de minthogy pi-
ronkodás nélkül igazán nem merhette Olgát a múltakra figyelmez-
tetni bölcsen (vagy bután? ily helyzetekben mindegy) hallgatott…

Olgával való és most már elég ritkán történő sétálgatása az utcán 
amúgy is kellemetlen volt neki. Tudta, hogy ha bemegy délután a 
hivatalba, ezzel fogadják:

– Nos, hogy van a kedves menyasszonya, Sóti úr? Láttuk, vele 
sétált.

Ez a kérdés igen jámbor, sőt kellemeskedni akaró kérdés, de Pált 
idegessé, csaknem beteggé tette… Vannak emberek, akik annyira 
eljelentéktelenednek, hogy minden helyzet, ami a szokástól csak egy 
tűnő percre is eltér, zavarba ejti őket. Vannak emberek, akik félnek 
egy új kalapot föltenni, akik nem tűznének virágot a kabátjukra, 
csak azért nem, nehogy bárki megszólítsa:

– Ejha, be szép virágja van!
Ezek az emberek elpirulnak, annyira csigabigák, annyira ma-

guknak valók. És nővel nyilvánosan együtt mutatkozni a legsúlyo-
sabb megpróbáltatásuk. Ilyen ember lett Sóti Pálból. A nyomor, a 
megalázkodás végezte rajta ezt a munkát. Ugyanezen sajátosságából 
folyik az a szokása, hogy kalapja karimáját mélyen legyűri, és lesütött 
szemmel jár az utcán, mintha a sáros földet érdekesnek találná. Ezt 
azért teszi, hogy lehetőleg ne köszönjön.

Ha mégis köszönnie kell, azt félszegen cselekszi, úgy, hogy bele-
pirul. Valamikor nem így volt ez. Hetykén nézett az emberek szeme 
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közé, és amikor – néhány év előtt még Pesten – kávéházba járt, 
lehetőleg ahhoz az asztalhoz ült, ahonnét mindenki láthatta.

Nem volt ez röstellkedés, nem volt ez szégyenérzés sem. Több volt 
ezeknél. A férfi as karakternek megecetesedése, amelyet sokan össze-
tévesztenek a szerénységgel. Hát igaz, az az állapot is neme (bizonyos 
fokig) a megalázkodásnak; de sajátképpen nem az, mert sértett önér-
zetet, a sors megvetését rejti a fakó álarc, mely csak néz, de látni nem 
akar annyira sem, hogy a kalap karimája búsan konyul a szeme elé.

Nem a világmegvető bölcsnek, hanem a fegyencnek félénksége 
ez, mely hovatovább magával hozza a tériszonyt. Ilyenkor a fegyenc 
ki nem állhatja már a börtönudvaron való sétát, jobban kedveli a 
celláját, ahol nem néz rá senki, sem kárörömmel, sem – ami ennél 
is fájóbb – részvéttel. Sóti Pál ennek okáért gyűlölte az utcát, az 
alföldi mezőváros utcáit, ahol minden tarka kutya ismerős. Csak 
a hivatalt tűrte, mert ott nem kértek tőle egyebet, csak munkát. 
Már otthon sem szeretett lenni. Nem, mert otthon pénzt kértek, 
örökösen csak pénzt… Pedig egyebekben igazodni próbáltak hozzá. 
Így például ösztönösen közös megegyezéssel – anélkül, hogy az 
valamelyiküknek eszébe jutott volna – soha senki sem említette, 
hogy látták az Olgával. Vagy hogy ma délután erre ment az Olga, és 
beszólt egy percre. Tudta az anyja, tudták a testvérei – vagy ha nem 
tudták, hát érezték –, hogy Olgáról beszélni nem szabad. Egy szót 
sem szabad, amíg Pál a szülői hajlék falai közt tartózkodik. Csak 
evett, csak cigarettezett és aludt. Egyebet nem csinált odahaza. (De 
hát mi az ördögöt is csinálhatott volna?)

A kis öccse egyszer félénken – e kérelemre bizonyára napok óta 
rettegve készült – így szólt hozzá:

– Jó bátyám, adjál három hatost rajztömbre!
– Mire?
– Rajztömbre.
– Minek az neked?
– A tanár úr parancsolta.
– Igen? Hát iskolába jársz? Hányadikba?
– Első polgáriba.
Pál elgondolkozott. Hogy repül az idő! Nem is tudta, komolyan, 

nem tudta, hogy legkisebb öccse már első polgáriba jár. Azt hitte, 
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hogy még óvodás. Szórakozottan az egyik húgára tévedt a pillantása, 
avatatlannak nem érthető okból megkérdezte tőle:

– Te, Klárika, hány éves vagy?
– Huszonhárom.
– Már huszonhárom éves! Szent isten, hogy múlnak az évek! Azt 

hittem, hogy még csak tizenhat éves vagy!
Érthetetlenül nézett a szegény kis család Pálra. Megijedtek titok-

ban, hogy Pál a nagy gondok miatt félrebeszél. Pedig dehogy beszélt 
félre… Hiszen ez ama fölöttébb ritka pillanatok közül való volt, 
amikor Pál és a családja egymásról nyíltan gondolkoztak. Egyébként 
lelkeikben egyre kevesebb ismeretük volt egymás felől. Pál nem 
ismerte testvéreit, fogalma sem volt vágyaikról, nézeteikről, de a 
testvérei sem ismerték őt. Valamennyiüket azonban ismerte a sovány 
asszony, az egyre sorvadó anya, aki azonban csak némán, legföljebb 
sóhajtozva járt közöttük, és éjek idején, mikor mind aludtak, ő ébren 
virrasztott nem bírván elaludni a fájdalomtól és a sírástól. Meg kell 
adni, hogy gyöngéd anya volt, hogy sírni csak halkan mert, nehogy 
zokogásától fölébredjenek az alvók…

Hát így telt az eseménytelen, a szürke idő. Talán két vagy több 
esztendő is. Pál már egyáltalán nem beszélt Olgával.

Egy viharos elseje utáni napok egyikén, déli harangszókor hazafelé 
igyekezett ebédelni. (Krumpli, bab vagy efféle.) Nem ment a szokott 
legrövidebb irányban, hanem vargabetűt vett, úgyszólván a kertek 
alatt osont hazafelé. Ezt azért kellett cselekednie, hogy elkerülje 
Bata Gergő cipészmester boltját, amely közbeesik. Bata Gergő 
kétségtelenül les reá, és kegyetlenül rákiabálna néhány forintnyi 
tartozás miatt. Kerülő úton ment tehát, éspedig a főutcán keresztül. 
Kellemetlen egy feladat! Annyi emberrel kell találkoznia. A főutcán 
azonban sokkal kellemetlenebb találkozás érte, amelyet – ha lehetett 
volna – szívesen kicserélt volna egy Bata Gergővel való jelenettel. 
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Már késő minden, megugrani nem lehet: Olga szemközt jön vele, 
alig pár lépésnyire már.

– Jó napot, Pali! – köszöntötte vidáman. – Éppen magukhoz 
készültem. De mivel most szerencsére találkoztunk, fölmentve érzem 
magam e kötelességtől. Különben is kevés az időm. Még a percekkel 
is takarékoskodnom kell… Azt azonban tartozom kijelenteni, hogy 
máshova úgysem mentem volna, csak magukhoz. Maguk nagyon jók 
voltak hozzám. Csókoltatom édesanyja kezét, csókolom a húgocskáit, 
az öcsikéit, maga pedig nyújtsa jobbját, édes barátom. Így. Nos, isten 
vele! Utazom. Illetve: elköltözöm.

– Hová?
– Amerikába.
Pál megdöbbenve ismételte:
– Amerikába?
– Igen, igen. Miért néz reám oly furcsán? Nem akarja elhinni?
– Elhiszem, de az egész oly váratlan, oly meglepő.
– Akinek eddig szóltam, mind ezt mondta. Meg tudom érteni, 

mert senkivel sem közöltem ezt a tervemet, amíg biztos nem lettem 
a dolgomban.

– Eszerint hát komoly a dolog!
– A lehető legkomolyabb.
– Abból, hogy búcsúzkodik, sejthető, hogy hamarosan el is uta-

zik. Talán már ebben a hónapban, nemde?
– Ebben a hónapban? Hogyne. Éspedig ma este.
– Ma este? – kérdezte a férfi, és elsápadt. Aztán mintegy önma-

gának felelve, ismételte ezt a két szót:
– Ma este…
– Úgy van, Pál, még ma este. Nincs okom egy perccel se halogatni 

utazásomat… A reggeli postán már megkaptam a hajójegyet is…
– És ilyen gyorsan elhatározta, hogy ma este! Igazán, túlságosan 

siet… Sőt, ha most nem találkozunk véletlenül…
– Elmentem volna magukhoz.
– És ha nem talál otthon?
– Megkértem volna édes jó anyját arra a szívességre, hogy adja 

át önnek legforróbb búcsúüdvözletemet.
Elhallgattak. A férfi törte meg a csendet:
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– És most hová megy?
– Egy New York-i gőzmalomba.
– Nem azt kérdeztem, hanem azt, hogy most, e percben merre 

megy...
– Furcsa! Hát ebédelni megyek.
– Hol ebédel?
– A nagyvendéglőben. Tudja, hogy ott kosztolok.
– Igen, hallottam. Ha megengedi, elkísérem odáig.
– Lekötelez.
Megint hallgattak, de most Olga vetette fel a szót:
– Mi baja?
– Semmi.
– Dehogynem. Nagyon rosszkedvűnek látszik.
Pál keserű mosollyal felelt:
– Gondolja? Igazán meglehet. És még kérdezi, hogy mi a bajom?
Most Olgán volt a sor a csodálkozásban:
– Ejnye, ni, hiszen igaz. A régi emlékek…
– Úgy van. Az emlékek. Olga… És ha meggondolom, hogy maga 

képes lett volna eltávozni anélkül is…
– Hogy magával kezet fogjak? Igen, képes lettem volna rá. Nem 

tagadom. De talán így jobb is lett volna. Magának is.
– Nekem is?
– Igen. Magának is. De ezt csak most mondom, miután talál-

koztunk. Nem hittem volna, hogy ennyire szívén viseli ezeket a 
bolondságokat.

– Igaza van, Olga, bolondságok voltak. Már amennyiben kö-
rülbelül minden bolondság. Az is, hogy fellázadok a maga hirtelen 
távozásán, amibe pedig beleszólásom sincs.

Hosszabb hallgatás után Pál egész vakmerően ezt a kérdést dobta 
a leány szívébe:

– Szeret még? Mondja: szeret még?
– Igazán zavarba hoz ezzel a furcsa kérdéssel. Mire jó magának ezt 

tudni vagy nem tudni? Elégedjék meg annyival, hogy kijelentem… 
Várjon csak! Előbb ígérje meg, hogy nem ért félre!

– Megígérem.

q



q  e 61 w

– Látja, ígéret ez is. Nos, azt akarom kijelenteni, hogy nem tarto-
zom azok közé, akik a füstbe ment reményeket összevétik a be nem 
váltott ígéretek fogalmával. Én sokat gondolkoztam, és tiszta szívvel 
megnyugtathatom, hogy a köztünk történteket legszebb emlékeim 
közé sorozom anélkül, hogy magát a remények lassú haláláért fele-
lőssé tenném. Nem maga az, hanem a sors, a körülmények állása meg 
miegyéb, ami az ígéreteket megszegte. Erről egyikünk sem tehet… 
Sőt hálás vagyok a gyöngédségért, hogy még mindig tiszteli a régi 
és már kialudott álmokat…

– Estére tehát utazik?
– Utazom.
– És mi indította erre a gyors elhatározásra? – kérdezte Pál a szín-

lelt érdeklődésnek azzal a fajtájával, mely épp az által, hogy el akarja 
hitetni, hogy a főkérdés már nem fontos, nagyon alkalmas a szív tőr-
beejtésére. Nem kell ily ravaszkodáshoz pszichiáternek lenni: ösztönös 
képesség ez, mely mindenkinek megadatik adott helyzetben.

Olga hasonlóképp igyekezett úgy tenni, mintha a dolgok érzelmi 
részét már elintézettnek tartaná, de minden ügyeskedése mellett 
is látszott modorán, síráshoz közel álló mosolygásán, hogy elhatá-
rozásának ismertetésében (mert eközben pendítetlenül hagy más 
húrokat) szomorú örömét leli.

– Elsősorban is a jobb megélhetés – mondta felindulást leplező, 
könnyed csevegő modorban, mert amíg Reichlinger malmában csak 
negyven forint volt a fizetésem, Amerikában ugyanannyi dollárt 
kapok.

– Kétszáz forint. Szép pénz.
– Bizonyára…
– És hogyan tett szert erre a kitűnő állásra? – kérdezte Pál, 

mintha ez a dolog érdekelné e percben leginkább.
– Szaklapokat szoktam olvasni. Azok egyikében hirdetést talál-

tam. A New York-i cég oly hivatalnokot keresett, aki a malomszak-
mában jártas, és magyarul is tud.

– És angolul nem kell annak a hivatalnoknak tudnia?
– Már hogyne kellene. Ez magától értetődik.
– Maga tud angolul?
– Tudok.
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– Régen ismerem, de ezt sohasem említette.
– Nem, mert csak mostanában szántam rá magam. Másfél év 

előtt. Másfél év óta könyvből tanultam az angol nyelvet igen prak-
tikus módszer szerint. Lehet, hogy a kiejtésem nem pompás, de hát 
nem színésznőnek megyek, hanem levelezőnek. A levélnek pedig 
nincs kiejtése. Nos, nem igaz?

Pál szomorúan és vádlólag nézett a leány szemébe, mintha ezt 
akarta volna mondani:

– Engem a gondok és – minek tagadnám – a szerelem rágott évek 
óta… Téged nem. Te a világ legközönyösebb szívével rendelkezhetel, 
mert íme, miközben én szenvedtem és szenvedtem, te angolul ta-
nultál… Mi több, kegyetlenül az arcomba vágod ezt, hogy majd kiég 
a szemem. Dicsekszel és gúnyolsz egyszerre; azt akartad értésemre 
adni, hogy te csak egy gyönge nő vagy, mégis boldogulsz, és én, a 
férfi, nem bírtam megtenni érted, hogy lerakjam azt a nyomorult 
jegyzői vizsgát.

Kedve lett volna itt fennszóval is ekként folytatni gondolatait:
– Nos igen, bevallhatom, hogy a szerelem miatt nem bírtam 

tanulni. Azért nem tanultam Pesten sem, és azért bújtam a ká-
véházakat. Be furcsák is a férfiúra váró szegény leányok, akik azt 
követelik tőlünk a szerelem nevében, hogy dolgozzunk érettük, 
hogy küszködjünk érettük! Hazugság. A szerelem nem szárnyakat, 
de béklyókat ad az akaratnak. Nem te vagy a szerelem áldozata, te 
pártában maradt szűz; én vagyok az áldozat, aki miattad megrésze-
gedtem, miattad tönkrementem, miattad elzüllöttem. Nem vádollak 
érte, nem tehetsz róla, de ez így van. Ki kell ezt mondani, nem szabad 
szemérmesen takargatni. Ha nem lettem volna szerelmes, el tudtam 
volna menni két hónapra Becskerekre, és ott tanulni bírtam volna. 
De szerettelek, és bár kerültem, szégyenlősen elkerültem utóbb a 
veled való találkozásokat: nem lett volna és nem is volt erőm egy 
napra sem eltávozni arról a helyről, ahol te vagy. Nem láttalak, de 
tudtam, hogy láthatlak, ha akarlak. És megnyugvást találtam benne, 
hogy ugyanazt a levegőt szívod, amelyet én, hogy pár száz méternyi 
távolságban, idegen ház szobájában, de mégis a közelemben hajtod 
álomra estenden a fejedet. Hát így szeretlek én. És te viszont, aki 
nagyra voltál a szerelemmel, és szinte fitogtattad hűségedet, hogy 
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nem álltál férfiakkal szóba sohasem, szinte tüntetőleg adtad a hűség 
mártírját, aki vár, vár, egyre vár a vőlegényére, míg abból valaki válik, 
esetleg nem válik. Te, te itt tudsz hagyni mindörökre. Messzebb 
mégy, mintha sírba szállnál. A temetőbeli sírtól hosszában fél óra 
járás, mélységében pár arasznyi földréteg a távolság; de te Amerikába 
mégy, és egy egész óceánt ékelsz közibénk.

Sóti Pál azonban, mint eddig soha, úgy most sem volt az akarat 
embere. Nem mondta ki ezeket a szavakat, csak nézett azzal a szomo-
rú szemével úgy, hogy a leány nem állta ki a nézését, és időszerűnek 
vélte elhatározása okait tovább ismertetni:

– Meg aztán az is sarkallt, hogy nálunk, Magyarországon keserves 
sor kenyérkereső nőnek lenni. Még Budapesten megjárja, ott már 
okosodnak az emberek annyira, amennyire magyar embertől telik, 
de vidéken, kivált a vidéki faluhelyeken egyenest maga a pokol 
a fajtámbeli nő helyzete… Nem is említem azt, hogy a főnököm, 
Reichlinger, bár igen derék, becsületes férfiú, nem tudja elfelejteni, 
hogy az apám… Mit szépítgessem?… Hogy az apám sikkasztott, és 
mivel az almáknak külön elméletük van a tekintetben, hogy nem 
esnek messzi a fájuktól, nos, Reichlinger, mint többször észrevettem, 
ügyelt a körmömre, hogy úgy mondjam…

– Micsoda? A piszkos…
– Ne heveskedjék, Reichlingernek joga van a pénzére úgy vigyáz-

ni, ahogyan csak tud. És végre is rá voltam szorulva a kenyérre…
– De hát miért nem szólt nekem? Fölpofoztam volna. Még ma 

fölpofozom.
– Ugyan! Maga nem tesz ilyet. Sokkal melankolikusabb kedély. 

És miért? Kiért?
– A menyasszonyomért! – akarta mondani Pál, de nem merte.
– És nem ez volt a legnagyobb baj – folytatta Olga –, hanem a 

kihívó, szemtelen pillantások. Itt az urak mind azt hiszik, hogy egy 
úri leány azért, mert árva, és mert a kenyerét munkával keresi… hát 
jó szóért, pár forintért megkapható.

– Borzasztó!
– Dehogy borzasztó. Csak undorító. Vagy legalább is unalmas. 

Amerikában mindez másként van. Ott föltétlenül tisztelik a nőt, 
és kétszeresen tisztelik, ha kenyeret keres, ha dolgozik.
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– Biztosítom róla, hogy itt is tisztelni fogják ezentúl. Majd én 
kitanítom őket tiszteletre. Mondjon neveket, Olga, mondjon neve-
ket. Úgyis régi, titkos vágyam, hogy fölnyakaljak néhány figurát. 
Az egészségemnek tartozom ezzel, nem is említve, hogy…

– Nem is említve azt, hogy… Én már amerikai leánynak érzem 
magam, és megtiltom, hogy bárki a lovagias pártfogásába vegyen. Ha 
éppen pofozkodni volna kedvem, higgye meg, magam is elvégezném. 
De nincs kedvem. Sőt valami csöndes részvétet érzek e sunyi ábrá-
zatú, fenevad mosolyú, nagyon, de nagyon ostoba fráterek iránt… 
És mit akar? Ellenségeket akar? Maga nincs berendezve ellenségek 
tartására. Ez nagyobb luxus, mint barátokat szerezni. Párbajozni 
akar? Honnét veszi rá a pénzt?

– Ne csúfoljon…
– Bocsánat, elfelejtettem, hogy maga a szegénységét szégyenli.
Most a nagyvendéglőhöz értek, és az ajtó lépcsőjén Olga megállt:
– Na, én most bemegyek ide ebédelni. Megéheztem, épp itt az 

ideje az ebédnek.
– Jó étvágyat!
– Köszönöm, van. Most már tud mindent?
– Tudok mindent.
– Nahát, isten áldja meg!
– Isten megáldja. Szerencsés utat – mondta Pál szomorúan, de 

nem mozdult. Megállt, és kis szünet után fölvetette a kérdést, amit 
utolsó reményül tartogatott:

– Tehát éjfélkor utazik?
– Nem. Már este. Különben nem érem el a fiumei hajót.
– Fél hétkor?
– Igen.
– Majd elkísérem a vasútra.
– Köszönöm. Tehát a viszontlátásig.
– A viszontlátásig.
Olga eltűnt a vendéglő ajtajában.
– Oh, mily ügyefogyott vagyok én! – morfondírozott a szomorú 

fiatalember. – Bemehettem volna vele, megihattam volna egy po-
hár sört… Annyi pénzem véletlenül van. És még beszélgethettünk 
volna… Utánamenjek? Ez nagyon nevetséges.
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És Pál nem akart nevetséges lenni. Irigykedett és féltékenykedett 
most mindazokra, akik most délben a vendéglői asztaloknál együtt 
fogyasztják el ebédjüket Olgával. Kis híja, hogy sírva nem fakadt…

Olga tehát elmegy, örökre elmegy, ez bizonyos. És elmegy már 
ma! Vissza semmivel sem tarthatja. És úgy érzi, hogy jobban, 
emész tőbben, bensőségesebben szereti, mint bármikor… Úgy érzi, 
hogy most még tanulni is tudna érte… Éjszakázni bírna, könyveket 
bemagolni bírna. Azaz még hajlandóbb lenne kiegyezni a sorssal a 
legborzasztóbb fizikai kínok tűrése fejében:

– Csak Olga itthon maradna!
Szörnyű áldozatokat kínált a sorsnak, hogy maga is megrettent. 

Vedd el, isten, az anyámat, a testvéreimet, mindegyiket, csak Olgát 
hadd meg a számomra… Talán enyhítette ilyetén gonoszságnak 
látszó alkudozásait az a körülmény, hogy maga is tudta, hogy 
csereüzletekbe a sors nem bocsátkozik, kiváltképp nem bevégzett 
tények után; de a jóisten, aki mindent megért, aligha rótta fel e 
gondolatokat halálos bűnökül, hiszen egy szenvedő, egy elkeseredett 
és a veszteségébe csaknem beletompult lélekből fakadtak, és sebzett 
madarak gyanánt lezuhantak egy-két szárnyrebbentés után az örök 
változhatlanság tengerébe.

Egész Bács-Udvard fel volt az Olga Amerikába költözésének 
hírével. Reggel még senki sem álmodta, este pedig már el is utazott; 
alig futja az időből, hogy a szenzáció kellőleg kitombolja, megérlelje 
és megeméssze önmagát. A hírt Reichlinger gőzmalmos röpítette 
világgá. Méltatlankodott is egy kissé:

– Legalább egy héttel szólt volna előbb. Csak egy héttel… Honnét 
szerzek én könyvelőt ilyen hamar? De hát nem tehetek semmit. A 
lánynak igaza van. Amerikában sokkal többet fizetnek neki, és én 
nem fizethetek annyit.

A postamester felesége már végigkilincselte az ismerősöket.
– Én mindjárt gondoltam! Tudja, drága komaasszony, már he-

tekkel ezelőtt ajánlott leveleket küldött New Yorkba. Igen. És ma 
reggel pénzt kapott.

– Sok pénzt kapott?
– Legalább ötszáz koronát… És azonfelül a hajójegyet…
A postamesterné most suttogva folytatta:
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– És tudja mi az érdekes komaasszony? Hogy a pénzt is, meg a 
hajójegyet is nem Amerikából kapta.

– Hát?
– Budapestről kapta.
– Ne mondja…
– Úgy bizony… Én nem hiszek ebben az amerikai mesében. A 

kicsike ugyan váltig azt magyarázza, hogy azért kapta Pestről, mert 
az a pesti bank volt utasítva a New York-i cég képviseletében a pénz 
elküldésére… De hát… Ne szólj szám, nem fáj fejem.

– Hát azt hiszi, postamesterné lelkem?
– Én nem hiszek semmit. Én nem mondtam semmit. Fogadni 

mernék azonban, hogy a kicsikét Pesten várja valaki, akinek ötszáz 
koronái vannak szép leányok számára. Mindig mondtam én, hogy 
csendes tóban lakik a béka. Nagyon ravasz a kicsike: addig várt, 
várt, várt, amíg megtalálta a szerencséjét. Hja, a mai világban egy 
szegény leánynak nem szabad olyan kényesnek lennie. Jól teszi, azt 
mondom. Ügyesen csinálhatja úgy, hogy senki sem fog megtudni 
semmit… Miért ne? Én igazán nem hibáztatom. Ma már felvilágo-
sodottabb világot élünk.

– Igaza van, lelkem postamesterné.
– Szép leány, derék, formás leány. Olyan szép, mint a boldogult 

anyja. Attól örökölte a természetét is. Én nem akarok a halottak-
ról rosszat beszélni, isten őrizzen, de az anyja is értette a módját, 
ugyancsak élte világát annak idején. Kivált a tiszteket nagyon 
kedvelte. Jó, jó, csak azt mondom, hogy szívesen találkozott velük, 
ha néha-néha Szegedről kijött vadászatra néhány huszártiszt. Ép-
pen csak hogy táncolt, mulatott velük. Isten őrizzen, hogy rosszra 
gondoljak. Dehogy.

Persze Sótiéknál is tudták az eseményt. Annál inkább tudták, mert 
Olga a délelőtt folyamán náluk járt. Sajnálta, hogy Pált nem találta 
otthon, és arra kérte Sótinét, hogy adja át fi ának a búcsú üdvözletét. 
A gyöngéd, jó lélek megijedt nagyon, amikor a kapu csapódott, és fi a 
ismerős lépteit hallotta. Hogyan is készítse elő erre a váratlan esetre?

Pál igen szomorúnak látszott. Anyja tehát észrevette, hogy tud már 
mindent. Hát legjobb lesz elintézni a dolgot lehető gyorsan. „Essünk 
túl rajta” – bátorította magát a jó lélek, és remegő hangon kezdte:
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– Az Olga elutazik.
– Tudom.
– Itt volt nálunk.
Pál meglepődött. Hogyan? Hiszen Olga neki azt mondta, hogy 

nem jön el hozzájuk, miután vele találkozott. Mit jelent ez az ala-
koskodás? Olga még eddig soha sem játszott a szavával.

– Mikor volt itt?
– Délelőtt. Sajnálja, hogy nem voltál itthon. Mondtam, hogy 

a hivatalban vagy, érted küldök. „Ne fáradjon, néni, ne küldjön 
senkit – mondta. – Csak arra kérem, hogy… Igen, hogy mondjam 
meg neked, hogy isten áldjon meg.”

– Köszönöm. Ez szép tőle. Különben pedig találkoztam vele, 
éppen most, hazajövet.

Ezután Sótinén volt a csodálkozás sora. Neki megvallotta Olga, 
hogy nem akar találkozni Pállal, mert ez nehézzé tenné a válást.

– Miért tagadta el Olga, hogy nálunk járt? – gondolkozott Pál. – 
Hiszen tudhatta, hogy úgyis kiderül. Zavarban volt… és összevissza 
beszélt, azt hiszem, meghatotta a velem való véletlen találkozás… Hi-
szen el akart kerülni. Tudta, hogy soha sem a főutcán keresztül járok 
haza… Talán szeret… Igen, még szeret egy kissé, és ezért került… De 
hát ha szeret is, ha még úgy is szeret – az ő szerelme egészen más! El 
fog utazni, el fog tőlem szakadni mindörökre, és ezzel vége…

Pál hozzá sem nyúlt az ebédhez, melyet a család nyomasztó 
csöndben fogyasztott el. Egyre-másra szítta a cigaretteket, ideges 
türelmetlenséggel járt le-föl a szobában. Valamin töprengett. Igen. 
Arról már lemondott, hogy Olgát visszatartja. De az együttlét utolsó 
óráit akarta megtoldani. Ha elkísérhetné vonaton Budapestig, eset-
leg még tovább: Fiuméig? Időt nyerne. Talán annyi időt, amennyi 
elégséges ahhoz, hogy a köztük levő kérdéseket tisztázzák. Utóvégre 
a múltat elintézni és a jövőt megsemmisíteni csak úgy, egy néma 
kézszorítással nem lehet, nem szabad. Olgát csak most szereti igazán, 
mert egyikük sem gyermek többé. Most már, igen: tűrni, dolgozni, 
sanyarogni, mindent megtenni képes a keze, a szerelme, a hitvesi 
hűsége elnyeréséért, és beszélni, meggyőzően beszélni kell arról, 
hogy ami eddig volt, bolondság volt, de ami ezután következik, azzal 
számolni kell. Úgy van, megmondja Olgának a szemébe, és tegezni 
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fogja, mint régen, titokban: „Nem azért mégy Amerikába, mert 
többet keresel, hanem azért, mert itthon tűrhetetlen a helyzeted. 
De nem azért tűrhetetlen, mert fancsali mosolygással kételkednek a 
tisztességedben, hanem azért, mert szeretsz, mert szeretlek, és mert 
tudod, hogy így maradni, ennyiben maradni: elevenen való halál. 
Menekülsz hát idegen, nagyon idegen arcok közé, ahol egyetlen 
pillantás sem figyelmeztet keserű csalódásokra; menekülsz óriás 
gyárak füstjébe, mennydörgő gépek siketítő lármájába; pedig hiába 
menekülsz, mert aki elől futsz, veled tart, mint az árnyék. Az a va-
laki… saját magad vagy, szépséges virágszálam. Tükör, az van odaát 
is, a tengerek túlsó partján; és ha tükörbe nézel, arcod rózsáinak 
hervadását odaát is meglátod… Nem, egy pillanatig sem hiszem, hogy 
itthon tartóztatlak, csak azt akarom mondani, hogy… talán…”

Elhatározta a fiú, hogy Olgát, kerül, amibe kerül, elkíséri Fi-
uméig. Csak annyi pénzt szerezzen, amennyi odáig kell a vasúti 
jegyre. És vissza? Jöhet gyalog is, vagy… hiszen… Utóvégre csak nem 
hagyják bajban az itthonvalók. Kell tehát vagy tizenöt forint. Óriási 
összeg… Ha előleget kérhetne a község pénztárából. De nem kérhet. 
Van ott elég. Végiggondolt két-három jószívű ismerősén. Lehetetlen. 
Elég szép tőlük, hogy helyette fizetik a váltókölcsönök törlesztését 
és kamatait… Nem is merne velök találkozni…

Pedig elő kell teremteni azt a tizenöt forintot a föld alól is.
Soha életében nem fejtett még ki ekkora energiát. Valósággal 

nekiment a községházabeli embereknek. Egy-két forintjával pum-
polta őket. De csak hat forint húsz krajcárt bírt összeszedni. (Azt 
mondta, anyjának kell gyógyszerre, és elsején visszafizeti.) Kevesebb 
a semminél! Keserűen tapasztalta, hogy eredményekhez nem elég 
az energia: idő is szükséges. Ha legalább egy nappal szólt volna 
előbb Olga…

Közben délutáni fél négy lett. El akart oldalogni a hivatalból 
(mások gyakran megteszik, ő most tette volna először), de a főszol-
gabíró, az öngyilkos Csitáry utódja, egy igen erélyes és hepciásko-
dó fiatalember, éppen hivatalvizsgálatra jött. A jegyző furfangos 
mesterkedéssel úgy intézte, keverte, igazgatta a dolgokat, hogy a 
főszolgabíró a Sóti Pál íróasztalánál kezdje a dolgát. Bizonyára 
azért, hogy a főszolgabíró jó kedvre hangolódjék látván, hogy nincs 
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egy restancia sem. Hát nem is volt… De közben hatra járt az idő, és 
Sóti Pálnak alig maradt annyi érkezése, hogy előbb hazaszaladjon, 
és anyjának titokban a fülébe súgja:

– Édesanyám. Egyikőjök sem jöjjön ki a vasútra! Négyszemközt 
akarok beszélni Olgával.

Ez is vagy tíz percnyi időveszteséget okozott. Korholta is ön-
magát érte, és megfogadta, hogy a jövőben letesz arról a céltalan és 
ostoba szokásáról, hogy a kérnivalót mindig utolsó pillanatra hagyja. 
Igen, a jövőben határozottabb, és cselekvőbb lesz. A jövőben? De 
hát mit vár a jövőtől?

Már alkonyodott, amikor kiért a kis vasúti állomásra. Olga már 
jóval előbb kint lehetett, és izgatottan járkált az elkerített peronon.

– Azt hittem, elfelejkezett az ígéretéről.
– Oh, dehogy, nagyon sok dolgom volt ma délután. Tehát uta-

zik, ugye?
– Ebben biztos lehet. Már feladtam a poggyászomat. Még csak 

vasúti jegyet kell váltanom, Pestig.
– Majd én elvégzem ezt. Ne kelljen tolongania a pénztárnál.
– Köszönöm…
Pál ismét talált ürügyet, mellyel mondanivalóját halaszthatja, 

noha csak az imént tett erős fogadást, hogy ezután nem él ezzel a 
céltalan szokással. Hiszen pár fillérért egy vasúti szolga is megvál-
totta volna a jegyet, és nem kellene vagy tíz perccel megrövidíteni az 
együttlétet. Mikor a jeggyel visszajött a peronra, akkor meg ostoba 
általánosságokat fecsegett.

– Csak ilyen szép idője legyen a tengeren is, Olga.
Meg aztán ilyen buta kérdés:
– Mikor ér Budapestre?
– Próbáljon aludni a vonaton.
– Legjobb lesz, ha Kiskőrösön vacsorázik. Ott tíz percig áll a 

vonat.
Érezte pedig, hogy a percek elrohannak. Szinte látta a távolból 

közelgő gyorsvonatot, mely rémes mohósággal nyeli a perceket, 
fogyasztja az utat, és hagyja hátra a telegráfpóznákat. Egyszer csak 
mind elfogynak a telegráfpóznák, és megáll a vonat, itten, az állomá-
son. Tehát rajta, meg kell szólítani Olgát, a szívén. Előbb még riadtan 
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keresett valami fix pontot, valami kínálkozó alkalmat, amihez egy 
kicsit hozzá lehetne kötni a kérlekedést. És csakugyan! Kócos kis 
parasztlány, szurtos képű, mezítlábas, besurrant a peronra, vajmi 
együgyű, hihetőleg lopott virágokból kötött kis csokorral, hátha 
eladja. Sóti Pál hozzásietett, alkudozott és két hatoson megvette 
a virágokat.

– Útravalóul, Olga…
– Köszönöm. Nagyon köszönöm.
– Persze, hamar elhervadnak ám ezek a virágok… És a tengerbe 

hajítja majd, ugye?
– Hogy képzel ilyet? Megőrzöm. Elteszem emlékül. Megengedi, 

hogy viszonozzam?
Kiválasztott egy vérpiros rózsát a csokorból, és Pál kabátjára 

tűzte.
Most megszólaltak a jelzőharangok, és az állomásfőnök karján a 

vörös szolgálati szalaggal, a sínek közé ment. Az utasok is kitódultak. 
Néhány perc múlva itt a gyorsvonat.

– Olga! Kérdezek valamit… Sohasem szándékozik visszajönni?
– Soha.
– Látogatóba sem?
– Soha sem.
– Hát éppen ezért ne haragudjék, ha valamire figyelmeztetem. 

Van itt egy sír, ahol a maga jó szülei nyugosznak. Bizonyára gondja 
lesz rá, ugye, hogy minden évben, halottak napján…

– Igen, esetről esetre küldök majd pénzt a temetőcsősznek…
– Jó. De felhatalmaz engem, hogy gondját viseljem a sírnak. És 

én majd időnként értesíteni fogom… És ha bármi egyéb elintézni 
valója lenne, csak írjon.

– Mi sem természetesebb.
– Mihelyt megérkezik, értesít, hogy nem történt semmi baja…
– Okvetlenül. Ezt megígértem az édesanyjának is.
– Úgy? Tehát beszélt vele! Miért tagadta el, hogy nálunk járt? 

Vallja be, nem akart velem találkozni… Meg akart előlem szökni.
– Nem akartam megszökni, Pál. Ne firtassa ezt a dolgot… Szóra-

kozottság. Nagyon siettem, hisz ilyen hosszú útra való készülődésben 
azt sem tudja az ember, hol a feje…
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Most berobogott a gyorsvonat. Prüszkölve, szűkölve, zihálva állt 
meg, mint egy heves vérű szörnyeteg, amelyet nehéz pórázon tartani.

– Egy perc! Tessék beszállni!
– Isten áldja meg, Pál!
– Isten áldja meg, Olga!
Olga sietve tűnt el egy másodosztályú kocsiban, de csakhamar 

látható lett annak egyik nyitott ablakában.
– Indulás! Mehet!
A vonat már mozgott. Pál a kupé ablaka alatt követte a vonat 

lassú mozdulását. Később már szaladnia kellett.
– Isten áldja meg, Pál!
– A viszontlátásig, Olga!
Ekkor már elég gyors iramodást vett a vonat, és a kerekek kat-

togása, a mozdony sistergése és zihálása nagy zajt ütöttek: Vajon 
hallotta-e Olga, hogy a „viszontlátásra”? Mintha válaszolt volna 
valamit, de ezt már nem lehetett érteni. Pál csak a fehér keszkenőt 
látta, amelyet Olga lobogtatott. Aztán nem látta azt sem, mert sűrű 
fekete füstbe borult az egész állomás. A füstből a távolodó és most 
már teljes gyorsasággal tovairamló vonat egyre tompuló robogása 
hallatszott. Mire a robogás egészen elhalkult, a füst rétegekbe rit-
kult, és a sínek fölött lengett, mintegy hoszú-hosszú gyászfátyol.

Az őr kinyitotta az állomás végén levő sorompókat, és a várakozó 
szekerek átdöcögtek. Az állomásfőnök visszament az irodába. Elro-
hant a gyorsvonat, csak a telegráfdrótok zümmögtek még…

Egészen bealkonyodott.
Pál befelé indult a községbe, melyet rég látott vagy talán még soha-

sem látott ily kicsinyesnek, ily szomorúnak és elhagyatottnak, mint 
mostan. A vasúttól a községig vezető gyalogúton ballagva sétapálcá-
jával idegesen ütögette a bokrokat… Milyen csöndes, milyen tikkadt 
est. A hold tányérja fölbukkan a Tisza-parti füzesek mögül, és néhány 
kutya felelget egymásnak, amitől még nyomasztóbb a csend. És ebben 
a csöndben, valahonnét távolról, zakatolás hallatszik…

A gyorsvonat, mely kérlelhetetlen mohósággal fogyasztja a te-
legráfpóznákat és kilométerköveket…

Pál megállott. Hallgatta a szinte mérhetetlennek rémlő mesz-
sziségből szűrődő kattogást, mely egyre tompulva egy kis macska 
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dorombolásához hasonlított… Hallgatta, amíg egyszer csak nem 
hallotta.

Elárvultnak, egyedülvalónak érezte magát, és kedve lett volna 
lefeküdni a földre, és bevárni a halált.

De a kötelességek! A család!
És azt mondta Olgának, hogy: „A viszontlátásra!”
Igen: a viszontlátásra… Mintegy önkívületben, félhalkan is-

mételte:
– A viszontlátásra!
Még visszafordult egy pillanatra, az állomás felé. Mintha azt 

várta volna, hogy Olga szalad onnét feléje, hogy:
– Nem utaztam ám el! Tréfa, rossz tréfa az egész.
De hát nem jött onnét senki sem. És rosszul tette, hogy vissza-

nézett. Rosszul, mert amint pillantását végigjártatta a homályos 
síkon, pásztortüzet vett észre. És a pásztortűz csillogása bánatát 
maróvá, szívbemarkolóvá tette; valami szédületből eszmélt föl, és 
tisztán, élesen látta a helyzetet.

Lépteit meggyorsítva ment egyenesen haza. Otthon senki egy 
szót sem mert szólni. Mindenki hallgatott. Csak amikor már későn, 
a testvérek aludni tértek, szólt hozzá az anyja:

– Elutazott?
– Igen, anyám, elutazott! Oh, anyám, én vagyok a legboldog-

talanabb ember a föld hátán! – kiáltott, és zokogásba csuklottak 
a szavai.
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Huszonkilenc napig kellett várni, amíg Olga levele megjött a tenge-
rentúlról, és amelyben pontos címét közölte, és így módjában állott 
Sóti Pálnak, hogy már napokkal előbb megírt levelét némi válasszal 
megtoldva, útjára bocsáthatta.

Édes egyetlenem és mindenem! Drága szépségem! Angyalom! 
Oh, ne haragudjál, hogy tegezlek, amint régen, és kincsemnek, 
szerelmemnek, és… igen… menyasszonyomnak szólítalak, 
mint régen… Lehet, hogy nem vagy menyasszonyom és nem 
vagy az én régi Olgám, de engedd meg, hogy legalább amíg 
írok, e hitben ringassam magam. Szükségem van erre a hitre, 
mert e nélkül megbolondulnék…

Utánad fogok menni. Hogy hogyan, miből, mi módon, nem 
tudom. De utánad megyek. Még egyszer, legalább, látni akarlak, 
mielőtt meghalok… Előbb még látni akarlak, és meg akarlak 
csókolni…

Te talán nem tudod, de én igen, hogy csók nélkül váltunk 
el. Nem volt hozzá bátorságom. Oh, ha még egyszer át kelle-
ne élnem az elválás perceit, a csókot nem engedném el, ha az 
életembe is kerülne. Pedig hát mit ér az én életem?

Bocsánat, Olga, hogy csókról, szerelemről és ilyen bolond-
ságról írok neked… Neked, aki fölötte állott ezeknek a gyön-
geségeknek… És ne kacagj rajtam, ne mulass azon, hogy a mi 
szomorú történetünkben te viselkedel úgy, mint nekem kel-
lene, ha férfi tudnék lenni, és én viselkedem úgy, mint neked 
kellene, ha nő, ha igazi nő tudnál lenni… Te talán utálsz is en-
gem ezért az én asszonyos puhaságomért… Hogy férfi létemre 
ábrándozok, nyöszörgök és szerelmes szókat sóhajtva vonaglok 
elhagyatottságomban… De hát ne utálj! Ez a mi végzetünk, és 
ezen sírni kell. Ha én rendelkezhetném a te akaraterőddel, és 
te az én csupa ideg, csupa érzés, csupa hangulat és semmi ön-
uralom lelkemmel, már régen házastársak lehetnénk, és olyan 
boldogok, aminők még nem éltek ezen a Földön…
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Ne hidd, hogy vádollak vagy mentegetődzöm. Számomra 
nincs mentség, legföljebb irgalom. Annál kevésbé nincs ment-
ség számomra, mert úgy érzem, hogy csak egy kis akarattal, 
amennyi talán mégis van bennem, mégiscsak elérhettelek 
volna… Sőt melletted sokra vihettem volna. Igen, ha a felesé-
gem lettél volna, felszabadult volna lelkem abbeli elfoglaltsága 
alól, hogy folyton azzal tépelődött: enyém leszel-e, vagy sem? 
És akkor nagy lehettem volna, mert nem vagyok ostoba fiú. A 
hibám, a legnagyobb, mégis a gyávaságban rejlik. Bátrabbnak 
kellett volna lennem, és be kellett volna vallanom a dolgokat, 
valahogy így:

– Kedves Olga, édes drágám, gyöngyöm, virágszálacskám, 
édes gyönyörűségem, én reménységem, nézd, nem bírok tanulni, 
nem bírok dolgozni. Van-e bátorságod hozzám jönni feleségül a 
jövő ígéretére? Ha van, oh, jer hát hozzám: pár évig kínlódunk, 
nélkülözünk, de ezért kárpótolni foglak a jövőmmel!

Anélkül, hogy most büszkélkedni akarnék, kijelentem, hogy 
megfontolva az emlékeket, tévedés nélkül, meggyőződéssel tu-
dom, hogy a válaszod csak ez lehetett volna: „A tiéd vagyok!” 
És eljöttél volna hozzám, hónapos szobára diák feleségének, 
főzeléken és kenyéren élni; eljöttél volna, még szülőid akarata 
ellenére is… Látod, Olgácskám, azt én tudom. Oh, hogy miért 
csak most tudom? Mi hasznom benne már mostan! Csak az, 
hogy még kegyetlenebbül bűnhődöm…

És egyáltalán, most kezdelek ismerni, most kezdelek látni, 
most kezdelek… szeretni, hogy oly iszonyatosan messzi sza-
kadtunk egymástól… Jaj, szívecském, ne értsd félre… Nem 
azt mondom, hogy azelőtt nem szerettelek. Szerettelek én, 
véghetetlenül! De most… merjem-e a csúfos kudarcok után 
mondani? … Egészen másképp szeretlek, mintha másképp 
szeretnélek…

Cicero mondja valahol – lásd, még emlékszem arra, amit 
a gimnáziumban tanultam, mert akkor tanultam ám! –, hogy 
a levél nem tud elpirulni. És ezért merem kimondani, hogy… 
mintha másként szeretnélek! Mintha nemcsak meghalni, de 
már dolgozni, tanulni, fáradozni is tudnék érted!
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Emlékszem, és sohasem felejtem el a búcsúzás napján elhang-
zott, gyöngéd szavakba burkolt ítéletedet; a főutcán beszél-
gettünk és éppen a Batáék háza előtt mentünk – emlékszel? –, 
amikor így szóltál:

– Nem tartozom azok közé a nők közé, akik a füstbe ment 
reményeket olybá veszik, mintha be nem váltott ígéretek 
volnának…

Ezt mondtad, Olga, és kegyelmesen ítéltél pálcát törvén 
fölöttem. És én tudom, amit tudok. Ez azt jelenti, hogy igenis, 
én megszegtem ígéreteimet, megszegtem a fogadalmak egész 
láncolatát, de te ezért nem haragszol. És hogy nem haragszol 
érte, ez a legszörnyűbb büntetés. Nem haragszol, mert ha 
mentségeket nem, de annál jobb magyarázatokat találtál férfi-
atlan magatartásomhoz.

Így van ez, Olga, és én még jobban szeretlek. Mondd, drá-
ga, mit szólnál, ha egyszer csak kint teremnék Amerikában, és 
szolgádul ajánlkoznám? Oh, nem kérek több kegyet. Nem kérem 
még azt sem, hogy szóba állj velem. Sőt megtiltom magamnak, 
hogy a múltakra egy sóhajtással is figyelmeztetni merészeljelek. 
Nem avatkozom semmi ügyedbe. Tégy-végy, ahogyan akarsz, 
csak engedd meg, hogy szolgád lehessek. Az ajtód küszöbén 
aludhassam, és jókor reggel kitisztítsam a kis cipellőidet… Nem 
akarok egyebet. Nem akarok egyebed lenni, mint a szolgád, és 
hogy megmutassam, mennyire így képzelem, nem tenném in-
gyen. Nem. Megaláznám magam annyira, hogy elfogadnék egy 
csekélyke havi bért. Szolgád és nem lovagod akarok lenni. Nem 
avatkozom ízléstelenül még a gondolataidba sem. Rabszolgád, 
házőrző ebed kívánok lenni, és mondom, tégy-végy, ahogyan 
jónak látod. Csak, ha egy férfi belenéz a szemedbe, azt a férfit a 
kutya agyonmarja… Ne is vedd hát házadba, mégsem az aláza-
tosan szűkölő ebet. Mert hátha terveid vannak, hátha egy derék, 
tisztességes, hozzád méltó, talpig jellemes férfi kérné a kezedet! 
… Ettől a te házőrződ megdühödnék, veszett kutya módjára 
halálra marná még úrnőjét is… Űzd el küszöbödről a könnyes 
szemű, alázatos ebet, mert nem tudhatod, melyik pillanatban 
borul vérbe a szeme, melyik pillanatban ver tajtékot a szája!

q  



e 78 w   q

Olga, én féltékeny vagyok… Még eddig sohasem voltam 
féltékeny.

Oly szép: testileg-lelkileg oly tökéletes vagy, hogy nem sza-
bad féltékenységemen akkor sem csodálkoznod, ha már semmi 
jogom sincs hozzá. De hát kell-e jog a féltékenységhez?

Íme, huszonnégy napja múlt, hogy eltávoztál. És még nincs 
itt a leveled! Legalább két nap óta itt lehetne… Sőt útközben 
küldhettél volna néhány sort. Ezt nem tetted. Igazad van. Mi-
ért tetted volna? Kid vagyok én neked? Senkid. Sőt a senkinél 
annyival rosszabb, hogy egy kellemetlen emléked vagyok…

Mindezt tudom, és mégis feltolakszom hozzád írván ezt a 
kétségbeesett és kuszált levelet… Tudod: ideje, hogy egyszer 
őszinte legyek – végre! –, és ezért úgy írok, ahogy gondolkozom. 
Rendszertelenül, a főbb dolgokban sokszor ellentmondólag, aho-
gyan az én beteg lelkemben a gondolatok révednek. Mert csak 
épp, hogy révednek. Nem bírnak kipattanni, mint pörölyütés 
alól a szikra; nem. Csak szivárogva szemeznek, mint amikor 
felhő helyett köd, eső helyett nyirkosság van… Valahogy így, de 
mit tudom én… Azt tudom, hogy őrjöngve szeretlek, és hogy 
csodára várok. Találd ki! Nem merem megmondani, milyen 
csodát remélek lódult agyam logikátlan reménységével… Ha 
te kitalálod, újjászülettem. Nem újra, hanem újjá. Más ember 
leszek, talán olyan, akinek meg lehet bocsátani…

Most pedig kívánom, hogy az a jóisten őrködjék minden 
lépéseden… Édes, drága szívem… és megvallom, sírni szoktam 
éjszakákon át… Kezeidet csókolja:

      Pál.

Édes drágám, végre életjelt adtál magadról. Tudom a címedet, 
és elküldhetem a levelemet, amihez csak egy megjegyzésem 
van, éspedig az, hogy nagyon szerencsétlen, nagyon boldog-
talan vagyok. Anyám és testvéreim köszönik szíves üdvözle-
teidet, holnap ők is írnak, éspedig kívánságod szerint egy szót 
sem fognak bács-udvardi eseményekről írni, minthogy felejteni 
akarod az embereket, és egyedül csak reánk kívánsz emlékezni. 
Voltam kint a temetőben, s intézkedtem, hogy halottak napjára 
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virágok és mécsek legyenek a síron. Anyám sírva fakadt, ami-
kor levelednek azt a passzusát olvasta, hogy boldogult atyám 
sírjára a te nevedben is tegyünk koszorút… Te ugyan magázol 
engem a leveledben, de ne vedd sértésnek, hogy én tegezlek; az 
azért van, mert őszintén akarok írni és másképp, ha magázlak, 
nem bírok elég őszinte lenni. Mindnyájan üdvözlünk, anyám és 
húgom csókolnak; én pedig csókolom a kezeidet.

Sírig hű szolgád:
                        Pál.

A levélváltások korszaka következett tehát, és jövőben történen-
dő események zálogaiként változások történtek, de csak óvatosan, 
érlelő lassúsággal, anélkül, hogy külsőleg, legalább színekben vagy 
hangulatokban újítás mutatkozott volna. Az idő egyformaságban 
múlt, és esős napoknál csak a verőfényes ünnepnapi délutánok vol-
tak unalmasabbak, amikor a jó falusi nép kedvét és vigasságát lelte. 
Amikor szomszédok összejártak, patikusék, kántorék, jegyzőék 
kártyáztak – csak Sótiéknál unatkoztak.

Csak a levelek, az Amerikából érkező levelek hoztak felüdülést, 
sőt bizonyos ritmust adtak az egyhangúságnak; ez a ritmus pedig 
egyre erősbödően, határozott irány felé kibontakozást ígért. Mert 
Olga, a derék jó leány ilyeneket írt:

– Miért ne tegeznélek, Pál, ha ez neked jólesik, és nekem sincs 
ellenemre. Azt várod, hogy kitaláljam a csodát, nevén nevezzem a 
reménységedet. Ha ezt tenni nem haboznám, ismét ábrándozásba 
merülnél. Edződnöd kell, úgy látszik, a meggondolásban, és én még 
várok, amíg megérdemled, hogy kitaláljam a csodát. Te, hiszem, 
meg fogod érdemelni.

Pál egyik leveléből:

Hiába kárhoztatod ezt a szokásomat, hogy leveleimben túlteng 
a lelki analízis, és nagyon tévedsz, ha azt állítod, hogy hangu-
lataim ecsetelését voltaképp közlendőim tartalomhiányának 
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álcázására fordítom. Szent igaz, hogy ha csak a pozitívumok-
ról, csak a homályos tervekről, gyáva merészségekről referál-
nék, egyszerű tőmondatokban, távirati stílusban, akár egy 
vizitkártyán elférne mondanivalóm. Belátom magam is, hogy a 
csoda ideje akkor következik el, ha nem hangulatokról, hanem 
tervekről számolok be neked.

De azért bizonyos tekintetben hasznát látom a túltengő 
képességemnek, mert őszinteséghez vezet, mert nagyszerű egy 
tükör ez, amely míg megmutatja eredendő hibáimat, és azok is-
métlésétől óva int, addig a te megismerésedhez közelebb vezet.

Lásd, megtudtam, hogy pózok, kijelentések, csodált szoká-
sok utánzásán múlik sok minden, majdnem minden. A te self-
madewomenséged ugyanoly póz, mint az én úrhatnámságom, 
és mert póz mind a két részen, szinte torzult arányú következ-
ményekkel járt. Téged hivatalnokabbá és kenyérkeresőbbé tett 
a született gépírókisasszonyoknál, engem pedig szegényebbé, 
koldusabbá a született uraknál. Te igazi dzsentrilány vagy, 
Olga, következőleg abszolútabb munkáslány lettél, mint akkor, 
ha nem bölcsőben, hanem teknőben ringatott volna az anyád, 
nem a kamarások leszármazottja, hanem tegyük, egy paraszt-
asszony. És lásd, pirulás nélkül bevallom, én paraszt elődök-
től származom; parasztoktól, akiket valamelyik ősöd deresre 
húzatott; parasztoktól, akik szántottak, vetettek; munkában 
verejtékeztek, és éppen ezért, hogy lehetővé vált számomra az 
úri életbe fejlődni, azt a legúribb specialitással, a henyéléssel 
kezdtem, és bele is buktam abba a vállalatba, amit jövőnek 
neveznek. Talán, ha igazi úr az apám, én is több daccal nézek 
a nyomorúsággal farkasszemet, csak azért is legény maradok a 
gáton, és igen jó iparos tudtam volna lenni.

Félig az apám hibája is, a szegény boldogulté. Ő akart belő-
lem urat csinálni. Be rosszul tette! Ha azt a sok pénzt, amelyen 
iskoláztatott, tőkésítette volna, és huszonnégy éves koromban 
egy fűszerkereskedést nyitott volna a számomra, be másként 
lehetne minden. Valószínű, hogy nem is törődtél volna velem. 
Hiszen neked az tetszett bennem, hogy parasztból úrrá növek-
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szem; valamint önmagadban azt szereted, hogy úri születésed 
dacára… munkában élsz.

De mégsem: nem hibáztatom szegény boldogult atyámat. 
Nem ő a hibás. Sőt a korszellem sem az. Valami törvényszerű-
séget sejtek, egyelőre csak homályosan, a társadalmi evolúció 
módszere körül. Úgy látszik, a társadalmi kasztok sajátságokat 
cserélnek most, valamint a nemek is. Ebbe az egyének belevér-
zenek, de hát, ha így kell történni; ha az a világ rendje?! És úgy 
látszik, ez. Nők túltesznek férfiakon az öntudatosságban és a 
megélés tudományában, amit ugyan művészetnek is szabadna 
nevezni. Született urak elparasztosodnak; és pesti jogász ko-
romban ideálom volt egy titokzatos idegen, aki utánozhatatlan 
előkelőséggel jelent meg a mulatóhelyeken, színházakban és 
társaságokban; legalábbis grófnak képzeltem, és igen elcsodál-
koztam, amidőn megtudtam, hogy az atyja vasúti bakter.

Ha fiam volna, és a fiamból unokám, neki, az unokámnak, 
már nem ártana meg ez a sajátságcsere; de igenis belevérzettem 
én, még jobban talán az apám, akire először ragadt át az úri 
hajlandóság.

Mondom, drága Olga, csak sejtelmek ezek; valamint aligha 
több múló hangulatok ötleténél az a sejtelmem, hogy én ke-
gyetlen, eddig még el sem képzelhető árral pecsételem meg e 
teóriámnak igazságát.

Ezek a sejtelmek szinte parancsolólag menekülésre ösztö-
nöznek. Így hát most már nem elég biztosíték szenvedélyes, 
nagy, komoly, férfias szerelmem; íme, melléje állítom jobb 
szándékaim igazolásul és kezeseiül ezeket a sejtelmeket. Hidd 
most már el, hogy megváltozom, mert a jelen körülményekben 
való maradás szörnyűbb katasztrófával fenyeget, mintsem azt 
holmi „halál”, vagy efféle kifejezésekkel mérni lehetne. Úgy 
van, félek…

Ezért hát kiszakítom magam a körülményekből. Hogyan? 
Meglátjuk.

Szeretlek, és el akarlak érni.
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Pár hónap múlva, talán fél esztendő múlva Olgától igen örvendetes 
levél érkezett, amely vidámságot, reményt, bizalmat öntött a Sóti 
családba, legkivált Pálba. A levélben az volt, hogy Pál igyekezzék 
a legszükségesebbeket elsajátítani az angol nyelvben, mert annak 
a cégnek, melynek szolgálatában Olga áll, legközelebb szüksége 
lesz egy hivatalnokra; ennél az állásnál szintén feltétel a magyar 
nyelv teljes ismerete. Tehát ha Pál megembereli magát, kimehet 
Amerikába. Ott mindjárt olyan fizetést kap, hogy annak a felét 
hazaküldheti addig is, amíg olyan módba jut, hogy az egész családot 
maga után hívhatja.

– Persze ahhoz, hogy angolul csak valahogyan is megtanulj – 
írta Olga – legalább egy esztendő szükséges a szorgalmon kívül. De 
egy esztendő arra is kell, hogy némi pénzt összespórolj. A cég küld 
ugyan útiköltséget és némi előleget, de az éppen csak hogy neked 
elég. A családodat nem hagyhatod krajcár, pénz nélkül. Egy-kétszáz 
forintot gyűjtened kell.

És most ide figyelj, Pál! Nem akarlak megbántani. Módom-
ban állana a szokásosnál valamivel nagyobb előleget kijárni 
a részedre, mert főnököm roppant derék, roppant jó ember. 
Hiszen nekem is anélkül, hogy ismert volna, felőlem bárki által 
információkat szerzett volna, igen bőkezűen küldött előleget 
és útiköltséget annak idején. Hát még ha azt mondanám, hogy 
főnök úr, az, akit önnek hivatalnokul ajánlok, a vőlegényem, 
bizonyára gavallérnak mutatkoznék. De ez az, amit nem aka-
rok. Mert még egy kis leckére van szükséged. Még ki kell ál-
lanod ezt az egy esztendőt a saját érdekedben. Ha nincs annyi 
energiád, hogy egy év alatt úgy rendezd körülményeidet, hogy 
akadály nélkül utánam jöhess, akkor jobb, ha otthon maradsz, 
és mindörökre elváltak maradunk. Ámde én remélem, hogy 
nem csalatkozom benned. Leveleidben új embert ismertem 
meg, azt, akire évek óta vártam; azt, akiért évek óta szenved-
tem; mert hidd meg, szenvedtem egy kicsit én is ezért a mi 
házasságunkért, mely, hiszem, nem késhetik már soká: és ha te 
is így akarod, egy év múlva ilyenkor a feleséged vagyok.
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Pál a köszönettől és hálától áradozó levelet írt, melyre való vála-
szában Olga ezt az észrevételt tette:

– Milyen csacsi vagy! Elszomorítasz, hogy a régi szeleburdi legény 
ábrándkergetése mutatkozik meg rajtad még mindig… Hogy az es-
küvőt otthon tartsuk meg, Bács-Udvardon! Szegény barátom, kár 
neked a boldogság, ha a boldogságnak már a reményétől is meghibban 
az eszed. Sok pénzbe kerül ám az ide-oda utazás… És minek? Úgy 
látom, hogy te még mindig – nono, legalább egy csekélyke részben! 
– a bács-udvardiak miatt veszel feleségül. Pompázni akarsz előttük. 
Mikor tanulod meg már, hogy önmagunkért kell élnünk, és nem 
másokért. Ha mindig csak mások véleményével törődünk, utóvégre 
a legrosszabb véleményre teszünk szert, amennyiben nem jutunk 
semmire, mert elfelejtettünk, vagy mert nem volt időnk a legsajátabb 
érdekeinket támogatni. A céltudatosságnak és kitérőket nem ismerő 
egyenes szorgalomnak ezt a gyöngéd körülírását nem veszed zokon 
ugyebár? Annak azonban, hogy a takarékoskodás miatt lemondtál a 
dohányzásról, örvendek. Így kell tenni. A következő leveleimet pedig 
már angolul írom, hogy ezáltal is kényszerítselek a tanulásra, melynek 
azonnal való megkezdéséről igen nagy örömmel értesültem. Hát 
csak rajta! Lesznek ám angol leveleim, mikben megírom, mennyire 
szeretlek. Nos ugye, ezért talán érdemes egy kicsit a nyelvtant, meg 
a szótárt forgatni?

Sóti Pál valóban átalakult. Jobb kedve lett, ami mindenkinek feltűnt. 
Hasztalan tudakolták örvendetes kedélyváltozásának magyarázatát,  
nem világosított föl senkit. Tartotta magát Olga intelméhez, hogy a 
mások véleménye: nulla. Önmagáról legyen az embernek jó vélemé-
nye, és pedig a legbizalmasabb és legszigorúbb bíró, a lelkiismeret 
szerint. Jókedvét, energiáját a szerény titkolódzás növelte, és már 
mosolyogva gondolt ilyeneket:

– Jó, jó. Kopasz fejek vagytok mind. Amíg ti isztok, kártyáztok, 
én tanulok, dolgozom. Itt hagylak benneteket, ti maradiak, hadd 
röfögjetek tovább piszkos kis pocsolyáitokban. Én új világba, új 
emberek közé megyek. Én, én, a harminc forint fizetésű írnok. Úgy 
lehet, milliomos leszek. Miért ne? Amerikában?
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Hivatalból hazamenve otthon nyájas volt testvéreihez, gyöngéd 
az anyjához. Vacsora után pedig éjfélig könyökölt a lámpa alatt, az 
asztalnál. Tanult. Egy hónap múlva már angol levéllel kedveskedett 
Olgának, és megírta, hogy eddig bizony csak 9 forint 47 krajcárt 
spórolt, de talán év végére meg lesz a százas, meg bizony. Ezt a 
százast itthon hagyja a családnak addig is, amíg majd Amerikából 
friss dollárokat küld.

És a szerencse, mely oly régen vagy talán még sohasem szegődött 
Sóti Pál szolgálatába, most íme, feléje mosolygott. Éppen népszámlálás 
következett. Hogy mi szerencse van ebben? Nagyon is nagy! Azok 
közé, akik a lakosság összeírásával megbízattak, a főszolgabíró – szor-
galma jutalmául – fölvette Sóti Pált is, négy korona napidíjjal. Ezen 
kívül, persze az írnoki fi zetés csorbítatlanul jár neki. Tehát a napi négy 
koronához akár hozzá se nyúljon. Nem is nyúlt hozzá. Az összeírás 
befejezésekor, három hónap múlva háromszázhat koronát vett föl egy-
szerre, és azonmód vitte a takarékpénztárba. Hadd kamatozzék addig 
is. Pedig hát most már nem sokáig fog kamatozni, de nem ám…

Elterjedt ennek a híre a faluban. Tudták azt is – Sótiné nem 
állhatta meg, hogy egyeseknek ki ne kotyogja –, hogy Pál angolul 
tanul estétől késő éjszakáig, minden nap kivétel nélkül.

A postamesterné, mint aki közvetlen szemléletből tudott Olga 
és Pál szakadatlan levelezéséről, időszerűnek vélte patikárosné asz-
szonyommal, úgy is mint komaasszonnyal, meghányni-vetni ezeket 
a rejtelmeket.

– Az a fiatal Sóti csak nem akar a bőrében megférni. Úgy látom, 
Amerikába készül. Itt akarja hagyni az állását. Biz az nem jár valami 
dús javadalmazással, de hát legalább örökös kenyér, és takarékosan, 
kellő beosztással, meg is lehet élni belőle.

De nem! Már megint a szerelem bántja, és képes itt hagyni nyo-
morúságban azt a szegény elesett anyját, az élhetetlen testvéreit… 
És mire megy? Nincs ott ilyen emberekre szükség. Amerika eddig 
is igen szépen elvolt Sóti Pál nélkül.

– De ha annyira szereti azt a lányt… – szólt közbe a patikárusné, 
amit bölcsen tett, mert ez alatt a postamesterné lélegzethez jutott, 
és nem fulladt meg a saját szóáradatában.
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– Szereti! Szereti… Hiszen éppen az itten a baj. Az a lány volt 
a megrontója. Hát nem veszi észre komaasszony, hogy amióta a 
Csitáry Olga elszármazott innét Óperencián túlanra, azóta ren-
desebb a Sótiék háza tájéka. Azóta a Sóti gyereknek pénzecskéje is 
van a takarékban.

– Ne mondja…
– Biz úgy! De míg az a frájla itt kuksolt a könyörületes szívű 

emberek nyakán, sohasem volt Sótiéknak egy veszekedett krajcár 
fölös pénzük sem. A zsírt is, hallott-e ilyet komaasszony, a zsírt is 
öt krajcárjával vették a boltban.

– Szörnyű! Zsírt a boltban venni! Micsoda gazdasszony is az a 
Sótiné. Legalább harminc-negyven liter zsírnak kell lenni egy rendes 
spájzban. Az én zsírosbödönömben most is van vagy ötven liter.

– Nekem hatvan – pergette tovább nyelvét a postamesterné –, 
sőt ezek a Sótiék úgy álltak annak a leányzónak itten való lebzselése 
idején, hogy egyszer két krajcár ára sót hitelbe vettek a Fuksznál! Még 
jó, hogy az a Fuksz adott nekik. És mit gondol, miért nem volt pénzük 
sohasem? Na? … Hát én nem szólok semmit. Mert tudja, kedves koma-
asszony, legjobb, ha mindenki a saját háza előtt söpör: én nem ártom 
magam senkinek a dolgába; nekem ezek a Sótiék se ingem, se gallérom; 
tőlem akár tótágast járhatnak; ne szólj szám, nem fáj fejem; de vajon, 
kedves komaasszony, nem vette-e észre, hogy milyen szép ruhái voltak 
annak a leányasszonynak. Emlékszik arra a selyemblúzra?

– Arra a gidürcsipkebetésre? Méterje az ilyen csipkének négy 
forint.

– Igen, igen. Hát még az a tollas kalapja!
– Az a nagy fehér? Az az ízléstelen? Föl nem tennék ilyen kalapot. 

Nem illik az tisztességes személy fejére.
– Én nem szólok semmit, csak kérdezem, miből futotta annak az 

apátlan-anyátlan földönfutó fehér cselédnek ilyen puccoskodásra. 
Mi? No hát erre feleljen!

– Hát…
De a postamesterné nem engedte a komaasszonyt felelni, neki-

melegedve folytatta:
– Hogy nem sült ki a szeme a szerencsétlennek, sikkasztó árvája 

létére úgy puccoskodni, mint akkor tette, amikor még telt az apjának 
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– adj Uram Istenem a boldogultnak örök nyugodalmat! – a mások 
pénzéből? A hamis váltókból? No hát nem mondom én, hogy minden 
ruháját a Sóti Pál pénzéből csináltatta. Ezt nem mondom. Volt olyan 
ruhája is biztosan, amit mások csináltattak, de hogy azt a nagy sza-
már Sóti fi út is szipolyozta, annyi szent. Azért nem volt akkoriban a 
Sótiéknak egy fagarasuk sem. És most, hogy hála istennek, minden jóra 
fordult, mióta elvitte a förgeteg Amerikába, tessék: az ostoba legénye 
megkergül, fut a szoknya után… Hej-haj, drága komaasszony, ilyen ez 
a mai világ! Sok megpróbáltatást mér reánk annak a felséges atyaúris-
tennek bölcs kegyelme, és nagyon rosszak az emberek. Ahelyett, hogy 
azt néznék, miben segíthetnének egymáson, folyvást csak eszik-marják 
egymást. Pedig hát felebarátok volnánk mindannyian…

Így a postamesterné. Ugyanezt a kegyes és jószándékú elme-
futtatást persze máshol is leadta úgy, hogy mihamar egyébről sem 
beszéltek Bács-Udvardon, csak arról, hogy Sóti Pál megy Amerikába 
a babája után…

 
Pál végre értesítette Olgát, hogy annyit már tud angolul, amennyi a 
kezdet kezdetén alig elengedhetően szükséges; megírhatta, hogy van 
némi megtakarított pénze… Olga viszont a végső tájékozásokat adta 
meg: hogyan kell Pálnak az ajánlatot megtennie, mennyi fizetést 
és mennyi útiköltséget, illetve előleget kérjen. Nagyon érdekes volt 
levelének ez a passzusa:

Még egyre akarlak figyelmeztetni, Palikám. Csináltass ma-
gadnak két rendes, tisztességes ruhát; Amerikában ugyan 
nem sokat adnak a cifrálkodásra, de megkövetelik a jóravaló 
embertől, hogy tisztán, csinosan öltözzék. Új életet kezdesz, és 
nem lehet közömbös, milyen az első benyomás, amelyet új kör-
nyezetedben keltesz. Ettől függhet itteni pályafutásod iránya, 
jó- vagy balszerencséje.

A ruhákat – amiknek, mondom, nem kell szörnyen divato-
saknak, csak rendeseknek lenniök – odahaza csináltasd két ok-
ból, hogy már új ruhákkal érkezzél, meg azért is, mert itt New 
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Yorkban valamirevaló öltöny négyszer-ötször annyiba kerül, 
mint odahaza. Csináltass egy fekete ruhát meg egy köznapit; 
legjobb, ha szürke színűt. Ugye nem neheztelsz, hogy íme, 
ilyesmibe is beleavatkozom, de nemsokára úgyis a feleséged 
leszek…

Így tehát Bábics Milos, Bács-Udvard legnevezetesebb szabója, 
ismét remekelhetett annyi rossz esztendő után. Amikor pedig a 
ruhákat Sótiékhoz vitte, és Pál megpróbálta, elégedett mosolygással 
jegyezte meg:

– Hiába, csak úrnak lehet igazi szép ruhát szabni. A ruha olyan, 
tekintetes uram, hogy lekívánkozik arról, akire nem való. Itt van 
például – és itt suttogóra vált a szava – a Berger Mózsi úr, a fiatal 
mérnök úr. Varrhatok én annak ferencjóskát, zakót, zsakettet… 
Hiába. Mintha vasvillával hányták volna reá. Hanem ahogyan a 
tekintetes úrnak áll a ruha…

Özvegy Sótinénak ragyogott a szeme. Gyönyörködve, csodálva és 
imádva nézte a fiát ugyanazzal a büszke és szeretetteljes tekintettel, 
mint egykor, valamikor, amikor érettségi után abban a bizonyos, 
és hej, azóta már elkopott, ki- és visszafordított szalonruhában 
hazajött…

Dolgos kezek serénykedtek a házban. Rendbehozták a Pál fehérne-
műit. Varrtak, foltoztak, vasaltak. Ha a lányok menyasszonyokká lettek 
volna, és a saját kelengyéiket rakosgatták, vasalgatták, rendezgették 
volna, akkor sem mosolyoghatnának boldogabban sem ők, sem az 
anyjuk. Egy szebb, jobb, nyugodtabb jövő álma suhant a szívükbe.

És egy napon megjött tényleg a hajójegy, az útiköltség, és némi 
előleg is. A boldogság napja volt ez… A postamesterné, mint egy 
felizgatott pulyka, topogott ide-oda a faluban… Vitte hírét az 
amerikai pénz érkezésének… Pál pedig bejelentette a községházán 
a jegyzőnek, hogy állítsák ki az útlevélt azonnal, mert utazik. Mi-
nél hamarább. Egy-két napon belül. Addig még bejár a hivatalába 
szívesen, de azt igazán nem követelheti tőle a tisztelt község, hogy 
elköltözését addigra halassza, míglen állását alkalmas utóddal be-
töltik. Az különben sem nagy tudomány. Akad jelentkező nyomban. 
Tízével, húszával…
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Mint a bomba, úgy hatott Sóti Pál kijelentése. Tehát most már 
csakugyan bizonyos. Egész Bács-Udvard bizonyos respektussal 
nézett erre a fiúra, aki íme, tengerentúlra vándorol. És minden 
nevezetesebb család elvárta, hogy Sóti Pál megteszi búcsúlátogatá-
sait. E várakozásukban azonban mindenütt csalódtak. Legjobban a 
postamesterné vágyott arra, hogy Sóti Pált kigyóntathassa közelebbi 
terveit illetőleg. Hát ugyan hiába várt.

Pál odahaza számadást csinált. Száz forintot adott az anyjának. 
A szabót kifizette. Vett új kalapot, új cipőket, nyakkendőt, kesztyűt. 
Apró tartozásokat egyenlített ki. Úgy, hogy a maga számára, a hajó-
jegyen kívül, kétszázhárom forint negyvenkét krajcárja maradt.

Negyvenkét krajcárt egy összegben odaadott egy koldusnak, 
akivel az utcán találkozott. Maradt tehát kétszázhárom forintja.

Sótiéknál régen nem főztek olyan kitűnő vacsorát, mint Pál el-
utazásának előestéjén. Ez egy keddi estén volt, és Pál holnap, szerdán 
délben fél egykor szándékozik utazni. Kitűnő volt tehát a vacsora. 
Jókedvben mosolygott az egész család, még a szegény Sótiné is, aki 
pedig féltette a fiát a nagy utazástól, kivált a víztől… a tengertől. 
Annyival inkább, mert Pál nem tud úszni. Ha legalább úszni tudna! 
Anyai féltése igen furcsa tanácsokat diktált:

– Fiam, ahogy a hajóra szállsz, azonnal kösd a derekad köré a 
mentőövet. Ne is egyet, hanem kettőt. Mert tudod, nincs a víznek 
gerendája.

Bor is kerülközött az asztalra, mely ha gondolkozni tudna, 
bizonyára csodálkozott volna a jómódon. Kilencre járt az idő, a 
kis család már elálmosodott, és Sótiné azt indítványozta, hogy jó 
lenne lefeküdni.

– Aludd ki magad jól, fiacskám, ki tudja, mikor fogsz megint 
ágyban aludni!

– Hiszen van a hajón is ágy, anyám…
Nem ér az semmit. Csak nem tudja neked senki úgy megvetni 

az ágyat, mint én, az én két kezemmel.
Pál megcsókolta az anyja kezét.
– Azért nem kell sírni, édes, jó anyám. Hiszen rövidesen együvé 

kerülünk megint…
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– Együvé ám – felelte zokogva a jó asszony –, ha máshol nem, 
hát valahol a másvilágon…

– Ejnye, anyám, ne sírjon hát… Micsoda beszéd ez…
– És még az apád sírjánál sem voltál búcsúzni – folytatta sírva 

az özvegy –, pedig rosszul teszed. A halottaktól búcsút kell venni, 
különben utánasietnek az embernek, és visszahúzzák… a sírba.

– Ugyan, anyám! Ki mondta, hogy nem megyek el jó apám sírjá-
hoz. A temető a vasúti állomás mellett van, és úgy gondoltam, hogy 
egyenest az apám sírjától megyek a vasútra. Majd holnap délelőtt…

Sótiné nem tágított:
– Pedig ugye kértelek, hogy még ma látogass el a sírhoz. Az éjjel, 

már elmondtam, apával álmodtam… Fehér köntösben, szomorú, 
halvány arccal jelent meg, és szólt valamit, figyelmeztetett valamire, 
de mire fölébredtem, elfelejtettem, hogy mit mondott. Bizonyosan 
haragszik rád. Ki kellett volna menned még ma a temetőbe. Ugye, 
hogy kértelek? Hogy a szívedre kötöttem… És én most eleresszelek 
a tengerre… Soha, fiam… Legalább holnap nem. Eredj ki holnap 
az apa sírjához, hogy búcsút végy tőle, és hogy békességben utadra 
engedjen a drága halott. Holnapután pedig, elutazhatol.

– Nem lehet, anyám, nem lehet! Lekésem a hajóról. És akkor öt 
napot mulasztok. A főnököm pedig pontos határidőt vár. Belátha-
tod, hogy nem halaszthatom el utamat… És micsoda babonáskodás, 
jó anyám! Légy nyugodt, hogy ha boldogult apám szelleme figyel 
minket, ő is helyesli álláspontomat. Eleget huzavonáztam életem 
eddigi folyásában. Itt az ideje, hogy a babonáról letegyek, és kitűzött 
szándékaimat ne másítsam meg többé. Holnap délben utazom, és 
egy órával előbb mindnyájan kimegyünk a temetőbe.

Ebben aztán Sótiné megnyugodott valahogyan. Mikor ezt Pál 
észrevette, kissé bátortalanul, de mégis előhozakodott napok óta 
titkolt szándékával:

– Édesanyám, mondanék valamit. De ne haragudjék meg!
– No, mit akarsz, fiacskám!
– Tudja ugye, édesanyám, hogy éppen kétszázhárom forin-

tom van?
– Tudom.
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– Hát azt gondoltam, három forint se ide, se oda, azt én bizony 
elköltöm. Kimegyek most egy órácskára, isten bizony, csak egy fél 
órácskára a nagyvendéglőbe. Ott szoktak lenni ilyenkor, esténként 
az urak, hát úgy gondoltam, kezet szorítok velük, és megiszom egy 
pohár bort… Ne mondhassák, hogy elmentem anélkül, hogy annyit 
is mondtam volna, hogy beföllegzett.

– De édes fiam… Ez az utolsó estéd itthon, a családi körben, a 
szülői házban…

– Mondom, édesanyám, csak egy órácskára megyek el. És nem 
költök többet három forintnál. Annyit sem.

– Eridj hát, fiam! Megvárunk, amíg visszajössz. Aztán pedig 
beszélgetünk ketten egyről-másról.

– Ezt akartam mondani én is, édesanyám. Hiszen annyi beszélni 
valónk van…

– A kétszáz forintot pedig add ide, majd elteszem, nehogy el-
veszítsed.

Pál mosolygott:
– Sőt ellenkezőleg, anyám. Százkoronás bankóval fizetem ki a 

pár hatosnyi számlámat, hadd lássák, mennyi pénz van nálam. Hadd 
kerülgesse a guta őket irigységükben.

Sótiné kacagott az ötleten.
– Hát jól van… Eridj csak… Odaadom a két százkoronást is, amit 

nekünk hagytál.
Pál nevetve tette el tárcájában a bankókat.
– Kezét csókolom anyám! Egy óra múlva itthon leszek… De 

ugye nem haragszik? Évek óta nem voltam korcsmában. Utálom a 
korcsmát. Most sem a jókedvemből megyek, hanem csak azért, hogy 
mégis kezet fogjak egy-két emberrel…

– Eridj, eridj… Azt sem bánom, ha éjfélig maradsz… De ne tovább 
fiam. Korán kell kelnünk, hiszen még a csomagolással sem készül-
tünk el egészen.
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Sóti Pált a bács-udvardi intelligenciának a nagyvendéglő belső szo-
bájában levő törzsasztala élénk ujjongással fogadta.

– Nini! Hol jár maga erre?
– Mindenre meg merek esküdni, de arra nem mertem volna, hogy 

Sóti úr látható lesz valaha ezen a helyen. Hát elutazik? Csakugyan?
– Épp azért jöttem, hogy búcsúzzak az uraktól – szólt Sóti Pál, 

miközben letelepedett az állatorvos meg a patikus közé, szemközt 
a jegyzővel.

– Hát ezt jól tette, uramöcsém – mondta a jegyző –, mert igazán 
nem járta volna, csak úgy ángliusul távozni. Mikor utazik?

– Holnap délben.
– Az árgyélusát! – rikoltott közbe Pándics Gyókó, a „görhe gróf ”. 

– Akkor hát elbúcsúztatjuk magyarosan! Kelnyer, az apád szentyit, 
merítsd meg ezeket az üvegeket, és hozzál egy-két-kilenc gyertyát, 
mert nem látok inni!

A pincér ijedten engedelmeskedett Pándics Gyókónak, mert ő a 
leggazdagabb és a legmulatósabb ember Udvardon. A háta mögött 
említik görhegrófnak azért, mert úgy henceg, úgy feszít és olyan 
rátarti, mint egy gróf, de amellett olyan paraszt, hogy ünnepi eledele 
a görhe (kukoricalisztből való lepény), és bár mennyezetes ágya van 
még a tanyáján is, voltaképp subában alszik nyáron a tornácon, télen 
a kuckóban. Sült paraszt, akit majd fölvet a mód, alig fér a bőrében, 
és ezek miatt görhegrófnak nevezik. De azért nem bolond ember. 
Csodálatosan ért a pénz kidobálásához, de a börzén is játszik, 
mégpedig nem kicsiny szerencsével. Jól tud spekulálni pénzzel, 
gabonával. Nem is igazi magyar. Dalmata származású bunyevác, 
bár emberségére váljék, hogy egy kukkot sem tud egyéb nyelven, 
mint a magyaron.

Az est tehát – széles kedvében lévén a görhegróf – sokkal za-
josabbnak ígérkezett, semmint Pál óhajtotta, és magában máris 
elhatározta, hogy hamarosan szépszerivel megszökik.

Azon vette észre magát, hogy bizony már a negyedik pohár bort 
issza, alig néhány perc, legföljebb egy negyedóra óta. Egyszercsak az 
asztal túlsó végéről fölkel valaki, és tiszti egyenruha van rajta. Egye-
nest Sóti Pálnak tart, megáll előtte összependítvén a sarkantyúját:

– Pándics Szvetozár vagyok.
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– Sóti Pál. Örvendek.
– Szükségesnek véltem a bemutatkozást, mert egy asztalnál 

ülünk.
– Ah, úgy! Bocsánat, hadnagy úr… azt hittem, csupa ismerősök 

ülnek itt…
– Kérem. A dolog rendben van! – szólt kihívóan a hadnagy, és 

visszaült a helyére.
A görhegróf nevetett:
– Mi az, uramöcsém, hát nem ismeri az unokaöcsémet? Hát per-

sze, nem ismerheti, most van a fiú életében először Bács-Udvardon.
– Én pedig utoljára… – jegyezte meg Sóti Pál kissé sértődötten.
– Biz igaz, utoljára. Huncut az úr! Szervusz!
– Szervusz! – felelte magát nem nagyon megtiszteltnek érezvén 

Sóti Pál, és brúdert ivott a görhegróffal.
– Mélyen tisztelt uraim! – szólt harsányan a patikáros. – Mélyen 

tisztelt uraim! – ismételte, és már szónoki pózba helyezkedett. – 
Vannak pillanatok az életben, amidőn úgy érezzük, hogy…

És itt egy feneketlen tószt következett. Sóti Pál szórakozottan hall-
gatta, oda sem ügyelt egészen, pedig tudta, hogy róla beszél a patikus. 
Inkább számolt magában. Körülbelül három korona ára bort hozatott, 
tehát még futja a pénzből. Erre a tósztra majd felel, és megszökik.

Közben a másik szobából cigányok óvakodtak be. Egyenként szál-
lingóztak, de oly rejtelmesen és ügyesen jelentek meg, hogy utóvégre 
olybá tűnik, mintha eleitől bent lettek volna. A pohárköszöntő végét 
várták, hogy ráhúzhassák a tust, azután pedig nekimelegedjenek 
egyéb nótáknak. A brácsás szaporán pislogott a klarinétosra, mint 
aki tudatni akarta, hogy ma lesz „lóvé”. A klarinétos ugyanezen a 
nézeten lehetett, mert a busás jövedelem reményében máris vett 
hitelbe egy szivart a pincértől.

A patikus végre befejezni készült szónoki remekét:
– …úgy van, mélyen tisztelt társaság, fáj nekünk, hogy egy derék 

magyar emberrel kevesebb lesz köztünk, ámde vigasztaljon minket az 
a tudat, miszerint Amerikában egy derék magyar férfiúval több lesz, 
aki majd megmutatja azoknak a fránya ángliusoknak, jenkiknek vagy 
micsodáknak, hogy a világ legkülönb nációja mégiscsak a magyar!

– Éljen a haza! – ordította a lódoktor.
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– E tekintetben mindnyájan osztjuk a tisztelt közbeszóló úr 
véleményét, de újólag arra kérem a mi tisztelt és nagyrabecsült Sóti 
Pál barátunkat, kit az isten sokáig éltessen…

– Éljen!
– Hogy mutassa meg odakint, abba a hátulgombolós, trösztös 

és niagarás világocskában, hogy hát első a magyar, aztán nem gyün 
semmi, aztán megint egy sor semmi, és csak úgy gyün az ánglius, 
mindjárt mellette a néger meg az osztrák, hogy a fene egye meg. 
Mélyen tisztelt uraim! Azt hiszem tehát, mindnyájunk óhajtását 
fejezem ki, amidőn így kiáltok: Éljen Sóti Pál!

– Éljen!
A cigány ráhúzta a tust, de a patikáros leintette:
– Ácsi, az ebattát! És most mélyen tisztelt uraim, arról szólok, 

akiről voltaképpen először kellett volna szólnom. Tisztelt uraim! A 
magyar nemzet történetében mindenha vörös fonálként húzódott 
végig a hölgyek iránti lovagias tisztelet!

Sóti Pál a lehető legkényelmetlenebbül érezte most magát. Sej-
tette, hogy Olgára céloz az ékes beszédű méregkeverő. Sejtelmében 
nem is csalódott. Mert a patikáros nagyon ékes szavakban és rettentő 
nagy küllőjű körmondatokban tényleg rátért Olga magatartására, 
jó húsz perc múlva akként fejezte be a felköszöntőt:

– …emelem habzó serlegemet a női szépség és hűség ideáljára, itt 
jelenlevő kedves barátunk menyasszonyára, csittvári Csitáry Olga 
úrhölgyre!

– Éljen!
– És kívánom, miszerint minél előbb nyerje el a hűség jutalmát, 

és hogy a fiatal pár sokáig éljen erőben, egészségben, boldogságban! 
Éljen a haza!

A patikáros hihetőleg nagy lendületében éltette végül a hazát, 
aminek ide igazán semmi köze sincs. Ámde a haza említése, kivált 
több h-val, így: a hhhaza (mert így mondta; nem, mennydörögte a 
patikus) roppant hatásosnak bizonyult. A poharak összecsendültek, 
a cigány ráhúzta a tust. De most végre a görhegróf vágott közbe:

– Ácsi! Ülj bele, füstös, a tekintetes úr fülébe, úgy húzd el, de 
szépen ám, mintha az angyalok muzsikálnának, azt hogy: „Hej, csak 
egy kislány van a világon…”

q  



e 94 w   q

A füstös odalibbent Sóti Pál mellé, húzta keserves nagy igyeke-
zettel, cigányosan rezegtetve, sőt a szordínóval is mesterkedve a szép 
hallgató nótát. A második strófánál már uniszónó bömbölt az egész 
társaság. Minthogy azonban Pál nem volt jókedvű, nehezen lendült 
neki a mulatozásnak. Meg-megfeneklett pár percre. Most is, hamaro-
san szünet állt be. A hadnagy az asztal végéről átszólt Sóti Pálhoz:

– Gratulálok! Hát a vőlegénye vagy az Olgának?
– Igen… a vőlegénye vagyok.
– Ismerem a menyasszonyodat. Egyszer láttam, azt hiszem, Pes-

ten. A szüleivel. Én is udvaroltam neki, de csak egy kicsit… Hát 
kint él Amerikában? Jól teszi… Ott legalább nem tudják, hogy az 
apja sikkasztott.

Sóti Pál arca elfehéredett. Az állatorvos észrevette, és suttogva 
fordult hozzá:

– Részeg. Nem kell komolyan venni. Pándics vér. Paraszt ez is. 
Hagyd!

A jegyző, hogy elejét vegye minden bajnak, rákiáltott a cigányra:
– Na mi az, hé? Mit gubbaszkodtok, mint a túzok?
A cigányt nem kellett kétszer biztatni. A görhegróf is elemébe 

perdült. Már az asztal tetején táncolt a kedves unokaöccsével, és 
ordítoztak teli tüdőből.

Pál most már menni akart, de valami visszatartotta. Ezzel a had-
naggyal számolnia kell. Akárhogy. De a neveletlenségét nem fogja 
lenyelni. A feje zúgott. Sok bort ivott eddig, de pezsgőt is. Számolni 
kezdett… Valami harminc forint lehet eddig az italszámla. Vannak 
hozzá hatan. Ez borravalóstul öt forint. De kerül, amibe kerül, és 
húsz forintnál többe nem kerül, megvárja a mulatság végét, és szót 
ért a hadnaggyal.

A látása és hallása homályosodni kezdett. Dalolás, kurjongatás, 
hegedűszó, cimbalompengés, a lámpák és gyertyák fénye valami 
zsongító zűrzavarrá keveredett, és igyekezett megszabadulni ettől a 
félálomtól. Olgára gondolt. Szinte látta és szinte hallotta: „Ugyan, 
Pál! Már megint gyerekeskedel? Hát mi közöd neked ehhez a had-
nagyhoz, akivel életedben először, és ha akarod, utoljára találkozol? 
Mi közöd neked ehhez az egész népséghez? Eridj, menekülj ebből 
a részeg csordából… Eridj haza aludni, reggel jókor kell kelned, és 
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még indulás előtt az apád sírjához is el kell látogatnod… Szökjél 
meg, Pál. Egész észrevétlenül teheted. Most úgy kurjongatnak, úgy 
áldázódnak, hogy észre sem veszik…”

Ámde mind hasztalan. Pedig Olgát most két gyertya fényköre 
között egész világosan látta Pál, és egész érthetően hallotta könyör-
gő szavát:

– Egy esztendőn át megemberelted magad. Még csak egy próba 
van hátra. Ez az utolsó próba. Ha ezt kiállod emberül, nincs sem-
mi baj. De ha meginogsz, elbukol, soha-soha többé el nem érjük 
egymást, szegény hű párom. Nem veszed-e észre, hogy ugyanaz a 
veszedelmes hangulat igyekszik tőrbe ejteni, mely Budapesten lett 
úrrá rajtad, amikor a kávéházakat bújtad? Ne habozzál! Ugorj fel, 
és szaladj innét! Szaladj, vissza se nézzél…

A jegyző, akinek legkevésbé ártott az ital, észrevette, hogy Sóti 
Pál összevont szemöldökkel, merev arccal bámul maga elé. Meg-
sejtette, hogy a fiút valami bántja. És pedig leginkább a hadnagy 
szemtelen viselkedése. A jegyzőt, mert különben is jó ember, az ital 
rendszerint, ha nem is részeggé, de valósággal lágyszívűvé tette, és 
azon gondolkozott, milyen örömöt szerezzen most, mindjárt, amíg 
nem késő, Sóti Pálnak. Megvan! Brúdert iszik vele. Melléje telepe-
dett tehát, két poharat színültig töltött a görhegróf által tucatjával 
rendelt pezsgőspalackból, és így szólt:

– Azt hinném, én vagyok az idősebb… hát… szervusz.
A jegyző nem csalódott. Pálnak nagyon jólesett ez a figyelem. 

Utóvégre a jegyző hivatali főnöke volt. Ez egészen megvigasztalta. 
A derék nótárius aztán dicsérni kezdte a boldogult Csitáryt, hogy 
milyen gavallér volt, és hogy sajátképpen azért követte el, amit 
elkövetett, mert a  barátai kergették a szegénységbe, akikért fiatal 
korában kezességet vállalt, és akik helyett a váltótartozásokat panasz 
nélkül kifizette… Meg aztán dicsérte Olgát. Közben persze fogytak, 
ürültek a poharak, és Sóti Pál végleg a mámor hatalmába került. 
Igen, már jól érezte magát.

Elhatalmasodott rajta az ittas agyvelő optimizmusa; ilyenféléket 
gondolt:

– Megeresztek egy ötvenest… Legalább urasan és szívem szerint 
búcsúzom…
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– Mégiscsak szerettek itt engem az emberek. Íme, az én tiszte-
letemre gyűltek egybe…

Hirtelen felugrott. Poharat vett a kezébe, és a cigánynak csendet 
parancsolt.

– Tisztelt uraim!
Nem hallották. Felállott hát egy székre, és onnan szónokolt… 

Nagynak és fontos személynek érezte magát. A pillanat mámoros 
varázsa gyönyörűséggel töltötte be szívét. Mintha régi, már évek 
előtt elfelejtett álmai, az országgyűlési képviselőségről való álmai 
elevenedtek volna meg. A mellét kifeszítette, és csengő hangon, 
melynek érces zengésében önmaga találta legszebb gyönyörűségét, 
rákezdte:

– Tisztelt uraim!
Éppen e pillanatban nyílt a korcsmaajtó. Özvegy Sótiné jött 

be egy kis fiútól, Pál kisebbik öccsétől kísérve. Át akart haladni 
egyenest az ivón, hogy bemenjen a belső szobába, és hazahívja a fiát, 
kiért aggódik, és aki miatt nem bírta lehunyni a szemét, amikor a 
nyitott ajtón keresztül a különös jelenet látványa állította meg. És 
hallotta a fia férfias, zengő beszédét:

– Tisztelt uraim! Kimondhatatlanul büszke vagyok azért a szí-
vélyességért, amellyel csekélységemet közületek való eltávozásom 
alkalmából megbecsültétek. Fáj elhagynom szülőhelyemet! Két-
szeresen fáj drága hazámtól megválni, és nem is bírnám ezt tenni, 
ha nem ti buzdítottatok volna oly ékesszólóan és meggyőzően arra, 
hogy a tengeren túl, idegen emberek között, idegen országban nemes 
életcélt tűzzek ki magamnak: forrón szeretett magyar hazánk és 
magyar véreink elismertetését, a magyar név tiszteletének minden 
vonalon való kivívását. Ez ünnepélyes pillanatban esküszöm…

És Sótiné, aki ezer aggodalom közt jött ide, aki annyira alázta 
magát, hogy a korcsmába ment éjnek idején, mint holmi parasztasz-
szony a részeges ura után, most valami nagy örömet, valami jóleső 
melegséget érzett a szívében. Tetszett neki a fia ebben a helyzetben. 
Azt észre sem vette, hogy a fiával együtt részeg az egész kompánia, 
csak azt látta, hallotta, élvezte, hogy az ő szép fia fekete új ruhájában 
gyönyörűen szónokol, és hogy áhítatosan hallgatják, és hogy lelke-
sülten éljenzik. A jó asszony mit tudott ahhoz, hogy a hallgatóság 
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csupán úgy tesz, mintha figyelne, mit tudott ahhoz, hogy a fia badar 
frázisokat mond; elfelejtette, hogy reggel három óra van, és hogy ez 
itt egy borgőzös korcsma; magával ragadta őt a fia szavainak érces 
muzsikája; szeretett volna hozzászaladni, és összevissza csókolni. 
Szeretett volna felkiáltani: „Csak rajta, fiam! Mutasd meg, hogy ki 
vagy, hogy az én fiam vagy! Csakhogy olyannak látlak, aminőnek 
álmodtalak!”

És amidőn a fia válogatott frázisokból szőtt beszédet befejezte, 
a jó asszony sírt a boldogságtól. Sírt, mert a fia szava is zokogásba 
fúlt a beszéd végén:

– Bár testileg elmegyek, lelkileg nem távozom közületek. Hogyan 
is tehetném ezt én, hiszen itt domborul az atyám sírja, hiszen itt 
szült, itt szoptatott, itt nevelt az anyám! Ő nevelt engem hazafinak, 
és már kicsiny koromban oktatott, hogy fiam, szeresd hazádat, a 
haza mindenek előtt!

Ez ugyan nem igaz. Ilyet legföljebb a spártai anyák cselekedtek. 
A mai anyák nem kevésbé szentek és vértanúk, egyébre is oktatják 
gyermekeiket, főleg egyébre… De Sóti Pál hitte, amit mond. És az 
anyja is, aki észrevétlenül, épp úgy, amint jött, visszament, haza… 
Már nem aggódott a fiáért, és boldogan aludt el. Álmában a fiát 
mint minisztert látta…

Persze a cigány a Rákóczi-indulót húzta. Az egész társaság 
fölvillanyozódott a lelkesítő zene hangjaitól. Aztán magyar nóták 
következtek.

Éppen a „Sárga cserebogar”-at húzta igen keservesen és cifrázva 
a banda. Ettől Sóti Pál elszontyolodott. Maga elé bámult, és úgy 
motyogta:

– Csak azt mondd meg, rózsámé leszek-e.
A szeme fáradtan járt körül, és egyszer csak beleakadt a hadnagy 

pillantásába.
Ki ez? Hogy került ide ez az ember? Még soha sem látta. És miért 

került ide éppen ma? Miért éppen ma?
Sóti Pál összeborzadt. Hideg roham szántotta végig a hátát. 

Megijedt ettől a durva ábrázatú, közönséges lelkületű embertől. 
Úgy érezte, hogy a végzet állította az útjába. Bolondság! Már ugyan 
mi közük volna egymáshoz. Azt mondta a hadnagy imént, hogy 
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találkozott Olgával, hogy ismerte… Miért ismerte? És miért nem 
említette Olga sohasem?

A hadnagy észrevette, hogy Sóti Pál sokáig néz reá. Kihívó mo-
solygással állta a farkasszemet. Végre is Pál hagyta abba.

Végre öt óra tájt elázott mindenki. A görhegróf elővette a bu-
gyellárisát.

– Fizetni.
Többen szabadkoztak, hogy hát ezt nem engedik. Fizesse min-

denki a maga részét.
– Fizetni! – ordította kevélyen a görhegróf. – Itt én fizetek és 

senki más.
Pál, bármily részeg volt már, nagyon megörvendett ezen, és utó-

végre természetesnek találta, hogy búcsúztatása költségeit mások 
fizessék, kivált olyan valaki, akinek töméntelen sok a pénze.

Köszönés nélkül akart hát eloldalogni, de a három forintot, amit 
külön helyre tett a mellénye zsebébe, odahajította a cigányoknak. 
Az ajtóig sem érhetett, amikor a hadnagy hangját hallotta:

– Potyafráter.
Megállt. Gondolkozott. Érezte, hogy kockán forog további 

sorsa. Érezte, hogy le kell győznie az ostoba indulatot. Egy pillanat 
az egész. El kell viselni. Aztán egyet sóhajtva indult tovább. Indult 
hazafelé.

– A potyafráter – hallotta megint.
Megfordul a küszöbön.
A hadnagy tovább folytatta:
– Ő ivott legtöbbet. Ő muzsikáltatott legtöbbet. És mégis meg-

szökik.
Sóti Pál elsápadt, és remegő hangon kérdezte a hadnagytól:
– Mit mondott?
– Semmit sem mondtam.
– Hazudik. Rólam beszélt. Azt mondta, hogy potyafráter vagyok. 

Hát ez nem igaz. Én itt vendég voltam.
A hadnagy rekedten ordította:
– Potyafráter az úr! Érti? Igenis, azt mondtam. Az úr egy hitvány 

potyafráter. És nem vendég. Az ördög sem hítta ide. Maga tolakodott 
ide, maga potyafráter.
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– Hát erről még csevegünk – szólt most már nagyon nyugodtan 
Sóti, és a fizetőpincértől megkérdezte:

– Mi a számla?
– Százötvenkét forint.
– Fogja! Százhatvan forint. Ami visszajár, tartsa meg borrava-

lónak.
Aztán a cigányprímásnak két százkoronás bankót adott át, és 

szilárd léptekkel megindult a hadnagy felé. Majd megállt előtte és 
felpofozta. Egyszer jobbról, egyszer balról.

– Jó éjszakát, uraim! – szólt, és mély csöndben távozott.
Már kint volt az utcán, mikor a hadnagy felocsúdott, és a tör-

ténteknek tudatára ébredt. Kardját kiröpítve a hüvelyből, utána 
akart futni:

– Agyonvágom a gazembert!
De hát lefogták. Nem engedték. A társaság nyomott hangulatban, 

teljesen kijózanodva, fájós fejjel oszlott hazafelé. Csak amikor már 
mindenki elment, mertek a cigányok is előbújni az asztalok alól.

Sóti Pál nem érzett semmi kétségbeesést. Pár forintja még ma-
radt, és megvan a hajójegye. Az pedig, hogy a hadnagyot felképelte, 
nagyszerű önérzettel töltötte el.

– Ez volt az első férfias és határozott cselekedetem! – gondolta, 
és helyesen gondolta. Csak az volt a baj, hogy rosszkor cselekedte. 
Hazaérve rögtön elaludt.

Arra ébredt, hogy az anyja költögeti.
– Hány óra?
– Kilenc.
– Hagyjon még aludni, édesanyám.
– Nem lehet. Itt van a görhegróf meg a patikáros. Téged keresnek.
– Engem? Mit akarhatnak?
– Nem tudom. Sürgős beszélni valójuk van veled.
– Eressze be őket, anyám.
Pál így tudta meg, hogy bolondságot csinált az éjszaka. Keser-

vesen tapasztalta, hogy nincs pénze, és legalább egy hónappal kell 
elhalasztani az utazást, míg pár forintra szert tehet, hogy szüleinek 
is itthon hagyhat valamit. És ez a két látogató ünnepélyeskedett. 
Párbajozni akar a hadnagy.
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Vagy úgy. Hát jó…
– Nevezze meg, kérem, a segédeit…
– Jó, jó… Majd elküldöm őket…

Sóti Pál ismét fölvehette az „ifjabbik” jelzőt. Mert, hogy az apja 
mellé temették, és a fejfájára, megkülönböztetésül ezt véste Klarinka 
mester, az asztalos:

– Itt nyugszik az Úrban ifjabb Sóti Pál. Élt 26 évet…
Az is rajta van a kereszten, hogy az örök világosság fényeskedjék 

neki.
Mert bizony ezek előrebocsátása után kitalálható, Sóti Pál a 

fűbe harapott. A hadnagy pisztolyának golyója éppen a szívét járta 
keresztül… Öreg Sóti Pál megelégedve fogadhatta fiát a túlvilágon, 
mert csakugyan sikerült fiából urat nevelnie. Ha nem is tudott úgy 
élni, mint egy úr, de meghalni, kétségkívül úri módon halt meg.
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AZ ELTÉKOZOLT ORSZÁG w
      

Az unokák nemzedéke

Kanizsai Ferenc neve ma már az irodalom bennfenteseinek körében 
is ismeretlenül cseng, s az irodalmi lexikonok is csak néhány sorban 
emlékeznek meg a XX. század első évtizedének szépreményű novel-
listájáról. Tragikus alakja volt ő a fővárosban helyét nem lelő írónak, 
az életében megjelent – többnyire sápadt – kötetei, kellőképpen 
halovány fényt vetnek rá ahhoz, hogy az irodalmi múltunk iránt 
érdeklődők kedvet kapjanak könyvei felkutatására. 

Kanizsai Ferenc – családi nevén Csuka Ferenc, aki alkalmanként 
Kanizsayként is szerepelt könyvei címoldalán – 1879-ben született 
Magyarkanizsán, s 1914-ben, alig harmincöt évesen halt meg abbá-
ziai gyógykezeltetése során. A Bűntársak című elbeszéléskötetéhez 
1912. február 7-ei keltezéssel írt Előszó-féle című rövid életrajzában 
így mutatkozott be az olvasóknak: „Bácskában, a magyar Gascogne-
ban születtem, Ó-Kanizsán, ezelőtt harminckét esztendővel. Kö-
zépiskolába Szegeden és Versecen jártam – Versecen pompásak a 
borok, és van ott egy hegye, a csúcsán várrom –, egyetemre pedig 
Budapesten és Kolozsvárt. Rajongtam a fizikáért, a geometriáért, de 
kivált a matézisért. Mérnöknek indultam tehát. Ebből következik, 
hogy csakhamar otthagytam a műegyetemet, elszegődtem filozop-
ternek, Gyulai Pál még professzorom volt, és tanár akartam lenni. 
Most pedig idestova már – tíz éve újságíró vagyok. Nem bántam 
meg. Roppant szeretem a mesterségemet.” A Szeged–Budapest–
Szabadka–Budapest térségben folyton újrakezdett, de soha ki nem 
teljesedett újságírás tulajdonképpen a végeláthatatlan helykeresés 
időszaka volt. „Hol egyik, hol másik napilapnál dolgoztam, mint 
belső munkatárs” – írta ő maga az idézett életrajzi vallomásában. 
(Mindebből mára csak annyi derült ki, hogy 1909–1910-ben a 
Magyar Hírlapnak, 1911-ben pedig az Életnek dolgozott.) Majd 
hozzátette: „Szögedében évekig voltam rendőri és közigazgatási 
riporter, és e minőségemben sok érdekességet láttam és tanultam. 
Közben már ez idő tájt kezdtem novellákat írni, sőt elkövettem ott 
egy folytatásos újságregényt is.” Itt, a Tisza-parti városban 1905-
ben jelent meg a Faustus redivivus című novelláskötete, melynek 
fölvágatlan példánya százkét évig hevert érintetlenül az Országos 
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Széchényi Könyvtár gyűjteményében. Budapesten azután a tárcák és 
novellák mellett megírt további három regényt, amelyek hírlapok-
ban jelentek meg, az igazi sikert azonban az 1911-ben a Singer és 
Wolfner kiadó Modern Magyar Könyvtár sorozatában megjelent 
A cserebogár című elbeszélésgyűjteménye hozta meg a számára. 
Kanizsai Ferenc ekkor lett a pesti szalonok kedvelt írója.

És ekkor veszett el a bácskai irodalom számára végérvényesen. 
Kanizsai Ferenc ugyanis a fővárosi lapokban ontotta magából a 
tárcákat és a parfümillatú novellette-eket, s Az ötnapos menyecske, 
a Házastársak és az Amikor a Vörös Pók házasodott című elbeszé-
léseivel visszavonhatatlanul felsorakozott a Molnár Ferencet követők 
népes seregletébe. Témái többnyire a kornak és a körülményeknek 
megfelelően a házastársi csömör, az elhagyott szerető, a kimenős ka-
tona és a megesett cselédlány, valamint a váltók lejártának fenyegető 
közelsége. És a napi hatkrajcáros problémák tucatja, amelyeket estig 
túl kell élni, hogy hősei az alig rojtos inggallér suta takargatásával 
végül is helyet foglaljanak a fényes mulató asztalánál, és tetemes 
számlájuk kontójára pezsgőt rendeljenek a főúrtól. Alig villan meg 
valami az élet valódi szépségéből és igazi tragikumából, alig van 
olyan határozott arcú hőse, mint A baráber című elbeszélésnek 
titokzatos alakja, aki a Kárpátok között, a Latorc-völgyi vasútépítés 
során robogó mozdonnyal sodorja a mélybe az őt elhagyó asszonyt 
és a becstelen főmérnököt. A „baráber-féle ember” ugyanis így oldja 
meg az előtte feltornyosuló gondokat.

A magyar társadalom igazi problémái közül néhány csak A 
cserebogár című kötete egyes elbeszéléseiben jelenik meg – ott is 
inkább kellő, megbocsátó derűvel, s csak ritkán maró gúnnyal 
vagy ironikus éllel. Ilyen tekintetben a Jancsi és a többi gróf című 
elbeszélése már igazi gyöngyszeme a századforduló magyar novel-
lairodalmának. A tekintetes asszony, Apatich Gedeon sótárnok 
özvegye, „három gyermekkel csöppent ki a régi módiból. Fiú a 
két szélső; leány a közbülső.” Gondja igazából csak a kisebb fiúval 
van; a nagyobb már „állásbeli férfiú: aranycsillagos vasúti tiszt”. A 
kétszáz pengő fix fizetés álomvilága ez, amikor a dzsentri – hogy 
némi jövedelemhez jusson – boldogan vállalna állami hivatalt, 
miközben születési jogokra, nemzeti elkötelezettségre hivatkozva 
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magasan hordja régi nemzeti büszkeségét. Apatich Gedeon sótár-
nok özvegyét – bár erről eleinte mélyen hallgat – már az is remény-
séggel tölti el, hogy a Sefcsik, a magyar királyi sótiszt kerülgette 
a „házukat”, az albérleti szobát. „Ez a Sefcsik cigányos modorban 
zongorázik magyar nótákat. Kukorékolni, ugatni, nyávogni, röfögni 
és bőgni oly hűséggel tud, hogy az embereknek majdnem kilyukad 
az oldala a nyilamló kacagástól. Röviden: ez a Sefcsik igazi művelt 
világfi. És csiptetőt visel. Apatichné egyre gyakrabban emlegette 
vasutas fia, Ádám előtt, hogy nem bánná a dolgot.” Igaz, hogy még 
sótiszt csupán, de előbb-utóbb sótárnok lesz belőle, akárki meglássa. 
„Apátok is az volt. Öregapátok is. Azaz, hogy öregapátok volt az 
igazi. A sótárnokot az ő idejében még úgy hitták, hogy: perceptor. 
Szebb világ volt az! A perceptor roppant nagy úr volt. Nagyobb a 
szolgabírónál, hatalmasabb a vicispánnál. Jogában állt botoztatni, 
tömlöcbe csukatni, sőt akasztani. A mai világban nincsenek ek-
kora urak.” Ez így rendjén is volna, hiszen a büszkeség már régen 
alászállt, és ma már a sótárnok is előkelő partinak számít. Aztán 
egy hónapvégi estén, amikor hitelbe szerzett tojásból volt újfent 
a vacsora, a Jancsi gyerek is bejelentette, eltökélt szándéka, hogy 
fináncnak szegődik. Rémület ülte meg a gyengén világított szobát; 
néhai Apatich Gedeon sótárnok fia a fináncok között! Azután pedig 
– miért ne!? Ha szigorúan vesszük, a finánc éppúgy az állam érde-
keinek őre, mint a sótárnok. Csak a Sefcsik jegyezte meg kajánul: 
„Pusztul a zsentri!” Ezzel szemben tény, hogy nem mindenki mehet 
a sójövedékhez, hovatovább ma már a fináncok között is akad egy 
Eszláry fiú, egy Vuchetich, egy Jelenszky, egy Bajmóczy, sőt egy gróf 
is: Lőwinger Adolf gróf, aki ugyan zsidó, de ez most nem számít. 
„Hát nem olyan rossz társaság ez.” És az Apatich család – belevonva 
a kitűnően nyerítő Sefcsiket – megállapodott abban, hogy hiszen 
„igaz, ami igaz, de Mária Terézia híres gárdistái óta aligha volt 
együtt ilyen kifogástalan, előkelő testület”. Ebben megnyugodva 
a család kezdett büszke lenni a Jancsi gyerekre – a dohánykadétra. 
Mert vitézi dolog ám a helytállás! És Jancsiban a magyar virtus 
máris magas hőfokon kezd izzani: „mink, pénzügyőrök, örökösen 
háborúban állunk a csempészekkel – mondta dagadó mellel. – 
Mink éjjel-nappal kockáztatjuk az életünket. A komisz bakák az 
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ágyban hortyognak, mikor én szélben-esőben, sötétben a budakeszi 
vámnál töltött puskával lesben állok.”

A megfeneklett élet színes változatát mutatta meg Kanizsai 
Ferenc a Sürgöny a faluba című, már a szülővidékén játszódó tör-
ténetében is. Az egykor szebb napokat megélt család, a néhai alsó 
és felső Csongvay Bálint községi érdemes jegyző ivadékai minden 
hónap utolsó napján elfoglalták helyüket az egykori gazdagságra 
már csak halványan emlékeztető házuk ablakában. „A Csongvay-
ősök gazdag vízi kalmárok, kiknek gabonás hajói néha a Fekete-
tengerig elmerészkedtek – megengedhették maguknak, hogy mivel 
faúsztatással is kereskedtek, egy füst alatt követ is hozassanak 
Máramarosból a fenyőtutajokon.” A hajdani nagy hajók azonban 
régen eltűntek, egyetlen süllyedő gályaként maradt meg a ház közel 
a Tisza partjához, ami Martonoson tudvalevőleg a központot jelenti. 
A vagyont és a gazdagságot megteremtő Csongvay ősök hosszú éle-
tükön át a faragott hajóorr csigájában a legművészibben megfaragott 
hegedűnyakat látták és tisztelték, az unokák azonban már egészen 
más okokból eredően ragaszkodtak a hegedűnyak virtuozitásához, 
s a süllyedés okát is valahol itt kell keresni. „A gálya, kivált, hogy 
Csongvay Bálint, a község érdemes jegyzője vagy tíz esztendőnek 
előtte elhalálozott, biz gyakran és mindinkább többször táncolt az 
adósságok örvényes és szirtes tengerén. A gálya ezenfelül meg van 
terhelve kölcsönök sok ezer tonnás rakományával, ami gyakran 
idézte elő a rögtönös merülés veszélyét. Viharok megtépték vitorláit, 
kettétörték árbocait.” Mindösszesen egy vitorlája maradt ép ennek a 
gályának: az özvegyi nyugdíj. Ezt várták oly sok reménnyel telve az 
unokák minden hónap utolsó napján, délután négy és öt között.

Csongvay Károly bácsi a veszprémi kanonok mindig pontos volt, 
a havi száz forint segély tíz év óta, hogy öccse, Bálint meghalt, min-
den hónap utolsó napján pontosan megérkezett. Ez a rózsaszínű utal-
vány, melyen Károly bácsi jó egészséget szokott kívánni, ez jelentette 
a hitelt, a Csongvay utódok egzisztenciájának alapját. Ám a postás 
ezúttal anélkül halad el a ház előtt, hogy benyitott, vagy akárcsak 
beköszönt volna. Odabenn dermedt csönd ülte meg a szobát. A hírt, 
hogy Csongvay Károly kanonok úr gutaütés következtében meghalt, 
kevéssel ezután az ünneplőbe öltözött postamesterné hozta meg. 
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Lett nagy vidámság és derű a házban, hiszen a száz forintos nyugdíj 
egyszerre hatalmas örökséggé változott át. „A gyászoló család öröme 
oly tobzódássá fajult, hogy mindent elfelejtettek, ami a múltban 
keserűséget okozott nekik...” és csókolták-ölelték a postamestert, 
meg a kántornét, akik máris szétkürtölték a faluba a Csongvay fiúk 
partiképességének színes részleteit.

A Jancsi és a többi gróf, valamint a Sürgöny a faluba című elbe-
szélésekben Kanizsai Ferenc kora legégetőbb problémájához nyúlt, 
a birtokososztály hanyatlásának kérdéséhez, amely a Tisza Kálmán-i 
idők legfájdalmasabb társadalmi problémáját jelentette. A kis- és 
középbirtokos réteg tagjai fáradt enerváltsággal keresték helyüket a 
társadalomban. A gazdálkodással már felhagytak, birtokaikat rendre 
súlyos adóssággal terhelten, amolyan igazi teherként cipelték maguk-
kal mindaddig, amíg a banki jelzálog vagy a hitelező zsidó kereskedő 
árverésre nem vitte az omladozó kúriát és a gyomlepte földeket. 
Gozsdu Elek A köd című, 1882-ben megjelent regénye a pusztuló ma-
gyar életnek állított feledhetetlen emléket. Az önfeladás, a lemondás, 
a régi, nemzeti dicsőség továbbélésének hamis illúziójába menekülő, 
egyébként már csak szenvelgő lélek önpusztító hedonizmusáról 
szóltak a kor legkiválóbb művei: Arany László A délibábok hőse 
(1872), Asbóth János Álmok álmodója (1876), Justh Zsigmond Fui mus 
(1895), Török Gyula a Porban (1912) és A zöldköves gyűrű (1918) című 
regénye és novelláink hosszú sora mutatta be a haldokló lélek végtelen 
stációinak beláthatatlan sorát. És róla, a pusztuló magyar középosz-
tályról szólt Babits Mihály hatalmas regénye, a Halálfi ai (1927) is. Az 
óbecsei Csupor Gyula a Megbukott a mama című, a kiegyezés keltette, 
határtalannak tűnő reményeknek hangot adó, 1868-ban Zomborban 
megjelent regényében még felmentette a birtokát és vele a gazdálko-
dást feladni készülő és a hivatalba menekülő dzsentrit mondván, Deák 
Ferenc politikai bölcsessége újra megnyitotta a magyar birtokososztály 
előtt a felemelkedés és az érvényesülés útját, nincs alapjuk tehát a 
nemzet hanyatlásáról festett rémképeknek. A rendi Magyarország 
megfáradt fi ai újra talpra fognak állni, s a magyar nemzet életében 
újabb dicsőséges ezer esztendő fog fölragyogni.

Gozsdu Elek regényében azonban már nyoma sincs a ragyo-
gásnak, mindenütt „ott ült, ott gubbaszkodott a kastély minden 
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szobájában a lelket ölő köd, és akik eltévedtek benne, azoknak nem 
volt pihenésük”. Tervtelen, céltalan életek lézengtek mindenütt 
teherként cipelve magukkal az álmaikat egyik napról a másikra. 
Ivánnak sincs ereje jobbra fordítania az életét, és bár látszólag a 
szerelem űzi a kétségbeesésbe, pusztulásának mélyebb, a társadalom 
szövedékében gyökerező okai vannak. És amikor már tarthatatlan 
a birtokára fölvett jelzálog, megjelenik Rozgonyi Dolfi a maga, 
immár jogos tulajdonáért. „Hát milyen biztosítékot ad nekem a 
tekintetes úr? – kérdé Rozgonyi egy másik kép elébe állva, amely-
nek kopott, fekete rámájából Iván pödrött bajuszú, ezüstgombos 
mentés öregapja nézett mogorván Rozgonyi szeme közé. – Furcsa 
kép! – folytatta Rozgonyi. – Amerre csak megy az ember, akárhon-
nan nézi, mindig szemközt van vele az ember. Nagyon haragos úr 
lehetett, talán a nagypapája volt? Erről az öregúrról beszélte nekem 
az én papám, kilencvenkét esztendőt élt, hogy kutyákkal kergette 
ki az udvarból, mikor birkabőröket akart venni, de az unokája nem 
kerget ki engem a kutyákkal. Nem bizony […] vigyorogta Rozgonyi 
a pödrött bajszú nagypapának szeme közé.” Majd a zsidó kereskedő 
tisztán és tagoltan, minden szót nyomatékkel kiejtve így szólt: „Ez 
a fészek kell nekem! Ez a fészek kell nekem fedelestül, mindenestül. 
Ez legyen a fedezet arra a pár ezer forintra, meg azután az a kisebbik 
ott a falu végén.” S a vidéki magyar dzsentrinek már nincs hatalma 
megvédenie az ősei birtokát. 

Szigethy Sz. Vilmos A vármegyéből (1908) című elbeszélés gyűj-
teményében olvasható tájaink irodalmának talán legmegrendítőbb 
dzsentrinovellája, a Vándorló földek. Az utolsó Privinszky, a Jancsi 
gyerek alig múlt harmincéves, amikor dobra került az ősei birtoka. 
János úr módfelett könnyelmű életet élt, „nem szeretett a holnappal 
törődni”, s ahogy nőttek a terhek a birtokon, ő egyre mélyebben te-
metkezett a mámorba. Az utolsó kártyacsatája három napig tartott, 
s mikor fölállott a kártyaasztal mellől, enyhe megkönnyebbülést 
érzett. „Az állomástól gyalogszerrel ballagott a kastély felé, amely így, 
hajnali világításban, szinte idegenszerűen hatott rá. Becsületes, régi 
ház, amely kívülről nem mutatja benső kincseit. Nem az évszázadok 
alatt gyűjtött értéktárgyakat, hanem a hívogató, kényelmes beren-
dezést, talán inkább az otthonos levegőt, amit azonnal megszokhat, 
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aki egyszer beteszi ide a lábát. Ablakait befutotta a borostyán meg a 
vadszőlő, udvara, kertje tele dús lombú fával, a legfiatalabb is idősebb 
nálánál. De olyik még regét mondhatna a dédjeiről, akik szelíd szere-
lemmel karolva át egymást árnyékukban álmodták át az első álmokat. 
Soha nem érezte át hangulatát a háznak, idegen volt az neki örökké, 
csak most kezdte valami bizsergetni a lelkét. Új meg új szépségeket 
fedezett föl, sorra járta a szobákat, aztán lefeküdt.” Utoljára aludt az 
otthonában, hiszen holnap árverés lesz a birtokán.

Az utolsó Privinszky kötelességének érezte, hogy személyes jelen-
létével tisztelje meg a kastélynak meg a földeknek a dobra verését. 
Egykedvűen hallgatta a jegyző felolvasását, alig várta, hogy túl legyen 
a fölösleges felhajtáson. Csak a köréje sereglett falusiak zokogtak 
keservesen, mint a temetésen szoktak sírni az asszonyok. A szom-
szédok sem voltak már sehol. „Hol voltak már azok! A kényelmes 
szobák hangulata, levendulaillata fölcserélve, csupa idegenszerűség 
minden, füstölgő gyárkéményekkel – még a Privinszky-erdő is az 
utolsó errefelé.” A ceremónia különben tényleg nem tartott sokáig, 
mindössze egy ember árverelt, a többi csak érdeklődött. Annak az 
egynek is „együtt kellett minden, a kastély, a föld, az erdő”. Csak 
maga az árverelő fiatal regálebérlő szégyenkezett, mintha illetlensé-
get követett volna el. Kissé távolabb pedig, a park fái alatt „Kecses 
ősz matrónák a kriptákban alusszák örök álmukat, szigorú tekinte-
tüket felolvasztotta a halál kibékítő ereje. Imádságra kulcsolt kezük 
hasztalan könyörög egy kis mérsékletességért, a vándorló földeket 
nem tudják többé megállítani útjaikban. Egész életük kevés volt 
hozzá. […] Akkor kezdtek el vándorolni a földek, rájuk ült a magyar 
átok, s nyargalt rajtuk örökségképpen mindvégig.” 

Az 1875 után következő s a világháborúba torkolló négy évtized 
volt a magyar rendi társadalom összeomlásának tragikus korszaka. 
A középbirtokosság túlnyomó többségének a vagyona – a tőkés 
vállalkozóval szembeni versenyképtelenség, az elavult gazdálkodás, 
a tőkehiány és a hitelképtelenség következtében – rövid idő alatt 
elúszott. A gazdálkodó birtoka működését sem tudta biztosítani, 
nemhogy a fejlesztésre, a feltőkésítésre gondolhatott volna. Hi-
telezője többnyire csak terményeinek biztos felvásárlója, a zsidó 
kereskedő volt, ám ez az ügylet életre-halálra ment, a jelzálog lassan 
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felemésztette a földet, az erdőt, a kastélyt – egyszóval: a teljes kis- és 
középbirtokosi egzisztenciát. Magyarországon a politikai életben 
ekkortájt válság válságot követett. „Végre 1875-ben, a kiegyezést 
létrehozó gazdag közép- és nagybirtokosság pártja és az elégedetlen 
középbirtokosság pártja között megegyezés jött létre, és a két párt 
egyesülésével létrejött a Szabadelvű Párt, s ezzel hosszú időre Tisza 
Kálmán lett a hatalom kulcsembere. 1861-ben a középbirtokosság 
megindult a hatalom felé, 1875-ben pedig megszerezte azt, amire 
vágyott. 1867-ben a Deák-párt valódi polgári-liberális államot, 
polgári-liberális demokráciát álmodott az országnak, elképzelését 
azonban a rendi Magyarország vármegyei végváraiban, a tenyérnyi 
birtokán megfeneklett dzsentri mindenütt obstruálta, ahol csak 
megtehette, míg végül Tisza Kálmán beemelte őt a hatalomba. Né-
meth G. Béla, a kiegyezés korának egyik legkiválóbb ismerője a Tü-
relmetlen és késlekedő félszázad (1971) című kötetében részletesen 
bemutatta a dzsentri hatalomhoz vezető útját, és az általa vezetett 
politika bukásának okait – ami végül a történelmi Magyarország 
összeomlásához vezetett. A kis- és középbirtokosi osztály gazdasági 
ereje ugyanis kevés volt az ország felemeléséhez, s ha lettek is volna 
modernizációs törekvései, ahhoz sem pénze, sem tudása, sem kellő 
elszántsága nem volt. „A város – mutatott rá Németh G. Béla –, a 
tőkeerős iparos-kereskedő polgárság ugyanakkor egyre élesebben 
került szembe a vidéki birtokosdzsentri-réteggel, mely ragaszkodott 
1875 után kialakult hatalmi helyzetéhez. A dzsentri »pusztult«, 
csak a nagybirtok állta ki a tőkésedés versenyét, a közepes, a kisebb, 
alig; újra csúszott a dzsentri alól a földbirtok, melynek jelentősége, az 
iparral szemben, különben is egyre csökkent.” A dzsentri még ilyen 
körülmények közepette sem mondott le „nemzetépítő” álmairól, s 
változatlanul az úri Magyarország történelmi értékei megőrzőjé-
nek hitte magát. S ha veszett a föld, a birtok, az őseitől öröklött 
„szent elhivatottság” – hát maradjon legalább a tekintély, a rang, a 
méltóság, gondolta a dzsentri, és váltott: beült a városi, a vármegyei 
hivatalba, és reménykedett a követté történő megválasztásában. A 
kereskedést, a megfelelő szakma kitanulását és a közgazdasági-ban-
ki pályát rangon alulinak tartotta, azt átengedte a zsidóknak és a 
nemzetiségek helyüket kereső arisztokráciájának. Kanizsai Ferenc 
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Apatich Jánosa sótárnoki hivatalról álmodott, és Szigethy Sz. Vil-
mos utolsó Privinszkyje is a városi hivatalban szerette volna magát 
látni. Gozsdu Elek regényhőse, Iván pedig már nem akart semmit 
– az ő világa már az enyészet világa volt. „A sűrű köd, mint valami 
óriás polip, rátapasztotta alaktalan testét a kastély fényes ablakaira, 
mintha kíváncsian bele akart volna nézni a szobákba, rá akart volna 
lehelni az emberekre, hogy elrejtse őket, mintha érezte, tudta vol-
na, hogy mindenki, aki abban a kastélyban lakik, egyedül szeretne 
lenni, láthatatlan akarna lenni, hogy a másikkal ne találkozhassék. 
[…] Nagy köd van odakinn! Hideg… a köd… az öl meg engem! – 
Körültekintett a szobában, szeme rámeredt az ablakra, mintha a 
ránehezedő ködben keresne valamit.”

A Bácska és a Bánság úri világát sem kímélte meg az idő a pusz-
tulástól. Születtek ugyan derűs történetek a nábobi életről, fényes 
névnapi dáridókról, vármegyére szóló duhajkodásról, az úri világ 
azonban – feledve ősi elhivatottságát és eredeti küldetésének lényegét 
– boldog önfeladással rohant a végpusztulás felé. Az úri középosz-
tálynak megbocsáthatatlan bűne, hogy eltékozolta a magyar földet, 
s vele együtt a történelmi Magyarországot. Kiengedte kezéből – vagy 
meg sem szerezte magának – a nemzet gazdasági felemelésének le-
hetőségét, miközben az országban élő nemzetiségek a megszerzett 
magyar gazdasági javak birtokában már a saját országukat építették 
– kezdetben csak az intézmények formájában, később már a pénz-
világ területén is. A dzsentri Bocskai-ruhában, karddal az oldalán 
országgyűlési követ akart lenni, akit az utca népe megsüvegel, miköz-
ben a nemzetiségi potentát már országot épített a saját vérei számára. 
Ennek csak a nemzeti méretű tragédia lehetett a vége. Draskóczy 
Ede Törvényt ülünk című, 1937-ben megjelent írásában így foglalta 
össze szomorú meglátásának lényegét: „Középosztályunk alkata is 
erősen eltér a törzsmagyarság középosztályának összetételétől, mert 
utóbbinak a lényeges részét a tisztviselőréteg alkotja, holott a mi 
középosztályunk a hivatali pályán elhelyezkedésre nem számíthat, 
s így teljes mértékben a maga erejére van hagyatva. Felsőosztályunk 
és főnemességünk egyáltalában nincs, s így ez az osztály mint nem-
zetformáló elem teljesen kiesett. A mi kisebbségünk alkata és képe 
tehát határozottan eltér a többi magyarokétól.”
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Bácska boldogtalan fiai

A vagyonát vesztette, polgárosodni képtelen, éppen ezért hivatalnoki 
álmokat szövögető bácskai „zsentriről” írta Kanizsai Ferenc Ifj abb 
Sóti Pál című regényét. Műve a szabadkai Délmagyarország című 
napilapban jelent meg 1909. március 16-a és június 20-a között 69 
folytatásban; könyv alakban most veheti először a kezébe az olvasó. 
Írása izgalmas kordokumentum, a pusztuló élet szomorú gyászéne-
ke – egyszersmind a sorsát alakítani, irányítani képtelen ember, és a 
lelkét-szellemét megformáló társadalom gúnyrajza is. A történet a 
Tisza-parti városban, Bács-Udvardon játszódik, ahol a paraszti sorból 
kivetkőzött idősb Sóti Pál kékfestőmester és községi képviselő, „aki e 
földi életében igen nevezetes férfi ú hírében állott”, feltűnően fordított 
életet élt. „Fehérre meszelt, földszintes, úgynevezett »fordított« ház-
ban lakozék népes családjával. A házat akként értsük, hogy hosszára 
épült az utca mezsgyéjén uras tempó szerint. A paraszti magyar ház 
ugyanis befelé mélyedt a fundusba, nem az utca, hanem az udvar 
mentén épült, s így az utcára a háznak csak az egyik oldalsó fala jut 
egy, legföljebb két ablakkal. Ez a rendes, ez a magyar építkezés. Az a 
ház, amelyik nem így épül, fordított ház. Abból tehát, hogy Sóti uram 
fordított házban lakik, mindenki megérthette, hogy különbnek tartja 
magát a parasztoknál. És tényleg, több ízben nyilatkozott ebbeli érzése 
felől. Kivált utóbb, hogy a kékfestőség jövedelmei folyvást csökkentek, 
és így hétköznapokon is bőséges ideje maradt meditálásokra. Gyakran 
emlegetett holmi nemességet, sőt határozott célzásokat is tett némi 
jussra, amit – istenuccse! –, ki kellene kapartatni valamely agyafúrt 
fi skálissal.” Az iratok azonban 1850-ben, a nagy tűzvész alkalmával, 
amikor egész Bács-Udvard leégett, odavesztek a lángokban, így hát a 
Sóti családnak az ősi dicsőségből a homályos emlékeken kívül egyebe 
nem maradt. Hanem a községi képviselőség, úgy tűnik, a tekintély 
vonatkozásában kárpótolt mindenért. Igaz, Sóti uram a gazdák nagy 
bosszúságára rendre az urak szekerét tolta, s rászavazott az új iskolára, 
az artézi kútra, az utcáknak petróleummal való világítására is, amivel 
azután magára haragította egykori sorstársait, a gazdatársadalmat. 
Meg is mondta Czérna Szilveszter, a parasztgazda: „Nem tiszta szán-
dékú az a paraszt, aki urakhoz dörgölődik.”
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Fia, ifjabb Sóti Pál Szegeden érettségizett, s azon a nyáron úgy 
érezte, az egész világ – de Bács-Udvard mindenképpen – a lába előtt 
hever. Gondosan megszervezte a bemutatkozását: nemes és kiváló 
jellemének kellő súlyt adva válogatta össze az öltözékét. Bábin Milos, 
az avatott kezű rác szabó éjt nappallá téve dolgozott a frissen hazaér-
kezett ifjú ruháján, hogy vasárnap a templomban elkápráztathassa a 
kisváros közönségét. „Sárga cipő… Bő, de milyen bő pepita nadrág. 
Fekete mellény, hosszú fekete redingote, fehér nyakkendő, fehér 
szalmakalap... Fehér kesztyű. És sétapálca!” Ilyen öltözete még a 
patikárossegédnek sem volt – és ez elvi kérdéssé nőtt. A motívum 
ugyanis elevenen élt az író képzeletében – szinte jelképpé nőtte ki 
magát. A Bűntársak (1912) kötetében található Mérkőzés a patikussal 
című elbeszélésének hőse, Balta Oszkár megkérte Bátyok legszebb 
leányának, Bolváry Elzának a kezét, ám a hölgy büszkén visszauta-
sította őt mondván: „Hogy is gondolta, hogy én feleségül mehetnék 
a kékfestő fiához?” A szégyenletesen kikosarazott ifjú sértődötten 
utazott Budapestre, s a falujának négy évig a tájára se ment. Évek 
múltán nagyvárosi hányavetiséggel, a legújabb divat szerint felöltözve 
tért haza, hogy legalább biliárdban megverje az utált patikust, de még 
a biliárdban is veszített. Nagyobb szégyen nem is érhette volna Balta 
Oszkárt, hiszen a riválisától a zöld asztalnál elszenvedett vereség 
számára már maga volt a megsemmisülés. 

A történet néhány eleme – a vereség és a megvertség élménye – 
ebből a novellából került az If jabb Sóti Pál című regénybe. Csak-
hogy itt az imádott hölgynek a korábbinál most fontosabb szerep 
jut. Csittvári Csitáry Olga, Csitáry Pongrácz főszolgabíró leánya 
elfogadta a reményteli joghallgató udvarlását, s a fővárosba távozó 
ifjútól úgy búcsúzott, mint a szülők által is elfogadott jegyesétől. Az 
ifjabb Sóti azután fenékig ürítette a nagyváros nyújtotta élvezeteket, 
mindent megtanult, amit az éjszaka kínált neki, csak a tudomá-
nyokkal nem boldogult. Három haszontalan év alatt megismerte 
„a kifőzőhelyeket, ahol huszonöt krajcáron ebédet lehetett kapni 
tetszés szerinti mennyiségű kenyérrel. Ismerte továbbá a záloghá-
zakat, a hordárokat, az éjjeli mulatóhelyeket, ahol a gólyák pénzén 
dőzsöl a praktikus ősjogász. Tudott harmincas sorozatokat csinálni 
a karambolasztalon, tudott alsózni, huszonegyezni, makaózni. És tu-
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dott »adós maradni«.” Mielőtt azonban a léhaságának híre eljutott 
volna a hazaiak fülébe, váratlan dolog történt: Csitáry Pongrácz, aki 
évek óta kölcsönökből élt, olykor bizony váltót is hamisított, amikor 
családja sorsa a reménytelenségbe fordult, megölte a feleségét, és 
önmagával is végzett. A tragikus eset hazahozta a fővárosból az ifjú 
joghallgatót is, aki megérkezésekor nem is sejti, hogy hazatérése lesz 
egyszersmind a végzete is.

Egy pillanatra úgy tűnt, Olgának támaszra van szüksége, ám a 
leány hamar felismerte, hogy saját sorsának egyedül ő lehet az ala-
kítója. Ő már régen meglátta Pálban az akaratgyengeség tragikus 
mérgét, felismerte, hogy a cselekvésre képtelen ifjú országgyűlési 
képviselőségről szőtt álmai ugyanolyan meddő képzelődések, mint 
amilyen terméketlenek voltak a Budapesten töltött évek is. Pál ugyan 
szerette volna elmondani Olgának, hogy ne várjon tőle reményt, 
mert ő maga a merő kétségbeesés, a leány azonban megelőzte őt. 
Súlyos terhet rakott a vállára, amikor határozottan közölte vele: „Én 
a felesége akarok lenni. És ne legyen maga ügyvéd, ne legyen maga 
képviselő. Az nem szükséges. […] Ön becsületes ember. […] Arról 
kell beszélnie, hogy újrakezd mindent... Nem fog meghalni. És írnok 
lesz Bács-Udvardon. Maga fél a haláltól. Ha nem félne, már régen 
öngyilkos lett volna. Ezt jól tudom. Ezt könnyű kitalálnom. És ha 
én, a főszolgabíró leánya Bács-Udvardon tudok maradni, csak azért 
is – érti, mi ez? –, csak azért is! Ha én, a sikkasztó lánya itt tudok ma-
radni, és blúzokat fogok varrni a patikusleányok számára, vagy pedig 
beállok a Schwartz boltos fűszerkereskedésébe felíró kisasszonynak, 
nos barátom, akkor maga nem idegenkedhetik attól az eszmétől, 
hogy egyelőre érje be a bács-udvardi községi írnokság szerény, de 
biztos pozíciójával.” Így foglalta el ifjabb Sóti Pál a városházán a 
kopott írnoki íróasztalt abban reménykedve, hogy a segédjegyzői 
szakvizsga letételekor mégiscsak elindul a vármegyei hivatal felé. 
Sóti Pál tehát harminc forintos fizetéssel tekintetes úr lett. 

A magyar vidék kisvárosa a XX. század fordulóján már nem az a 
világ, ahonnan könnyű fölemelkedni, és karriert csinálni. A történet 
indulásakor ugyan még a derű, s a felhőtlen idill lengi be a közösség 
életét. A szagos misék világa ez, ahol mindenki többnek hiszi magát, 
mint amit valójában jelent. „Szagosnak a parasztok keresztelik hihe-
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tőleg amiatt, mert a kizárólag erre a misére járó uras dámák szinte 
vetélkednek abban, melyikök a legparfümösebb, mintha ezáltal 
kívánnák észrevétetni az Istennel, hogy íme, látogatást tesznek a 
házában. Főleg fiatal asszonyokból és lányokból kerül ki ennek a 
misének a közönsége, mert a legjobb akarattal sem nevezhetjük ezt 
a gyülekezetet egyébnek, mint csak közönségnek, amely míg gépileg 
duruzsolja a monoton imádságokat, ráér párhuzamot vonni a pati-
kusné meg a jegyzőné kalapja közt; bírálja a napernyőket, a blúzokat; 
és tudomásul veszi a falhoz támaszkodó aranyifjúság kandi hódola-
tát. A szagos mise tehát igen nevezetes mise; annak tartja a plébános 
is, aki inkább ezt a misét mondja, mint a tizenegy órai nagymisét; 
annak tartja kivált a kántor, aki ilyenkor kiereszti bődületes nagy 
hangját, melyhez a »suplenc« (értsd kántorsegéd) csodaszép susz-
tertercet énekel, miközben az orgona cigányos variációkkal kíséri a 
zengzetet.” Úrfelmutatáskor ifjú Sóti S. P. monogramos keszkenőre 
térdelt, amelyen feltűnő módon ott virított az ötágú korona. A mise 
utáni sétán – Olgával az oldalán – pedig már a patikárossegéd nem 
mérhette magát hozzá.

Az idill, a derű azonban csak addig lebeg a közösség felett, amíg az 
élet súlyos kérdései – a felelősség, a munka, az egzisztenciális gondok 
– nem követelnek határozott választ a társadalomban helyét kereső 
egyénektől. Ahogy az ifjú Sótit hatalmába keríti a szürke közöny és 
a mindennapok unalmas valósága, egyre nehezebben tudja elviselni 
a lépten-nyomon „felsíró szegénységet”. Kanizsai Ferenc leheletfino-
man vált a regény érzelmi síkján: amikor a könnyelmű ábrándozások 
felelőtlenségét kívánta megmutatni, a hamis csillogás kopott színe-
ivel élt, amikor azonban a hősök lába alatt megnyíltak a tragikus 
mélységek, a bács-udvardi élet egyszerre balladás komorságot öltött. 
Pál számára megoldhatatlannak tűntek az élet sorsdöntő kérdései, 
s olyankor kétségbe esett. Magányos útjai során „a sáros nedvesség 
a cipőtalp lékein keresztül fölszivárgott; föl, úgyszólván egészen 
az agyáig, az öntudatáig, a lelkéig, és sokszor úgy érezte, mintha 
csak azért teremtődött volna a világra, hogy mindezt a piszkos és 
nedves pocsétát, ami az utcákat, a városokat, az egész világot merő 
egy kocsonyává teszi, neki kelljen magába szívnia, mint elátkozott 
szivacsnak a tengert. Meddig fog ez tartani? Legalábbis ítéletnapig…” 
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Amikor pedig a két Sóti, apja és fia a politikáról beszélt, már nem is a 
bácskai kisvárosi életről, hanem az egész Magyarországról, a magyar 
glóbusz reménytelen jövőjéről ejtettek szót. Olybá tűnt, mintha az 
egész, „szegény és boldogtalan ország” azért politizált volna, hogy 
közben ne essen szó arról, hogy „a kicsiknek lyukas a cipőjük, hogy 
a leányoknak az ingeit már foltozni sem lehet, olyan rongyosok”.

Közben a hivatalért is meg kellett küzdeni, és idősebb Sóti Pál 
képviselői tekintélyét is latba vetve keresett támogatást a fia számá-
ra. Amikor a magyar virilistákat igyekezett meggyőzni, ilyeneket 
mondott: „A zsidók most már a közigazgatási pályákra is kivetették 
hálójukat. Örülni kell, ha egy jóravaló keresztény fiú jut be a köz-
séghez, később a megyéhez. Mert a fiam ezt a pályát választotta. 
Az ügyvédi mesterség sajnos keresztény fiamnak nem ér semmit. 
A zsidó prókátoroktól nem lehet boldogulnia.” Amikor pedig a 
tekintélyesebb zsidóktól remélt támogatást, ekként szólt hozzájuk: 
„Rossz világot élünk. A megyei urak megint hencegnek. Szeretnék 
visszahozni a derest, hogy a parasztot meg a zsidót nyúzzák. Az én 
fiam, igaz, hogy keresztény, de felvilágosodott ember, aki tudja, hogy 
zsidók nélkül a szegény munkások éhen dögölhetnének, és hogy 
zsidók nélkül senki fia sem juthatna pár forintnyi kölcsönhöz.” A 
valóság azonban az volt, hogy ifjú Sóti Pál felháborodásának egy 
pillanatában indulatosan utasította ki a betlehemeseket: „Utálom 
a subát, utálom a parasztot!” – üvöltötte magából kikelve. Pedig 
már semmilyen alapja nem volt az utálkozásának. A ház időközben 
a takarékpénztár tulajdonába ment át, és megoldhatatlan gondot 
jelentett a kilencforintos adósság a tejre és a forint húsz a cipőtalpa-
lásra. A korábban úrhatnámság vádjával illetett Sóti család roppant 
meghunyászkodott, s ezzel Bács-Udvard meg lehetett elégedve. 

S amíg a Sótiak egyre mélyebben süllyedtek a nyomorba, Olga 
– aki minden útjába került munkát örömmel elvállalt – látszólag 
szépen boldogult. Előbb csak felírókisasszonyként kereste meg a 
fizetését, majd könyvelőnő lett a Reichlinger gőzmalomban. A 
karrierje azonban hamarosan Amerikába vitte őt. Sóti Pál a búcsú-
záskor ébredt rá, hogy az ő vereségének az igazi oka, hogy eddigi élete 
során soha nem volt az akarat embere. Nem volt ereje a saját sorsa 
irányítására sem. Pál Olgához intézett levelében a bácskai tragikus 
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élet egyik legszebb eposzát fogalmazta meg: „Te igazi dzsentrilány 
vagy, Olga... én paraszt elődöktől származom; parasztoktól, akiket 
valamelyik ősöd deresre húzatott; parasztoktól, akik szántottak, 
vetettek; munkában verejtékeztek, és éppen azért, hogy lehetővé 
vált számomra az úri életbe fejlődni, azt a legúribb specialitással, 
a henyéléssel kezdtem, és bele is buktam abba a vállalatba, amit 
jövőnek neveznek. Talán, ha igazi úr az apám, én is több daccal 
nézek a nyomorúsággal farkasszemet, csak azért is legény maradok 
a gáton, és igen jó iparos tudtam volna lenni. […] Úgy látszik, a 
társadalmi kasztok sajátságokat cserélnek most, valamint a nemek 
is. Ebbe az egyének belevéreznek…, igenis belevérzettem én, még 
jobban talán az apám, akire először ragadt rá az úri hajlandóság.” 
Olga válaszlevelében még megkérdezte: „Mikor tanulod meg már, 
hogy önmagunkért kell élnünk, és nem másokért?” 

Bács-Udvardon, ahol legalább harminc-negyven liter zsírnak kell 
lenni egy rendes spájzban, az életért, a céljaiért küzdeni nem tudó 
ember egyre mélyebben süllyedt a nyomorba, a megalázkodás elvé-
gezte rajta a lélekrombolás munkáját. „Milyen csöndes, milyen tik-
kadt est. A hold tányérja fölbukkant a Tisza-parti füzesek mögül, és 
néhány kutya felelget egymásnak, amitől még nyomasztóbb a csend. 
[…] Oh, anyám, én vagyok a legboldogtalanabb ember a föld hátán” – 
fogalmazta meg kétségbeesését Pál. Olga azonban még egyszer utána 
nyúlt Amerikából, még egy lehetőséget kínált Pálnak azzal, hogy az 
újvilágban munkát talált az ő számára is. S a hajdan képviselői méltó-
ságról, rangról és fényes ügyvédi irodáról álmodó ifjú egyetlen estére 
ismét úgy érezte, kegyes lesz hozzá a sorsa. A búcsúesten – amely 
maga volt a megdicsőülés – Pál a kisváros előkelő embereinek végre 
elmondhatta: „a világ legkülönb nációja mégiscsak a magyar! […] a 
tengeren túl, idegen emberek között, idegen országban nemes életcélt 
tűzzek ki magamnak: forrón szeretett magyar hazánk és magyar 
véreink elismertetését, a magyar név tiszteletének minden vonalon 
való kivívását. Ez ünnepélyes pillanatban esküszöm...  itt domborul 
az atyám sírja, hiszen itt szült, itt szoptatott, itt nevelt az anyám! Ő 
nevelt engem hazafinak, és már kicsiny koromban oktatott, hogy 
fiam, szeresd hazádat, a haza mindenek előtt!” Szülőföld, haza és 
magyar virtus – mindez így együtt egy részeg Tisza-parti éjszakában. 
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Ez már akkora könnyelműség, oly hatalmas önhittség, amitől csak 
egy lépésre van a tragédia: az értékvesztette egyén pusztulása, és a 
méltóságát vesztette ország összeomlása.

A kocsmában támadt vita utáni hajnalon a huszonhat éves if-
jabb Sóti Pál átlőtt szívvel borult az anyaföldre, amelyről oly ékes 
szónoklatot kerekített, de amelyet élete során mindvégig gyűlölt 
és megvetett. Pándics Szvetozár hadnagy adta le a halálos lövést, 
amelynek lármájába az egész történelmi Magyarország beleremegett. 
Öreg Sóti Pál elégedetten fogadhatta fiát a túlvilágon, „csakugyan 
sikerült fiából urat nevelnie. Ha nem is tudott úgy élni, mint egy 
úr, de meghalni, kétségtelenül úri módon halt meg.”

Kanizsai Ferenc If jabb Sóti Pál című regényében a pusztulásnak 
indult Délvidék egyik legszebb, legmegrendítőbb irodalmi művét 
alkotta meg. Olvasóit méltán tölti el a szomorúság: a haldokló vi-
dék élményéből és látványából hány remekmű születhetett volna, 
ha az író nem a fővárosi szalonok világában keresi az érvényesülés 
lehetőségét? Merthogy Kanizsai Ferenc világosan látta a szülővidéke 
felett tornyosuló sötét felhők komorságának okát és következmé-
nyeit, az néhány idézett novellájából és most közzétett regényéből 
határozottan kiderül. Halálakor Kádár Endre a Nyugatban így 
búcsúzott tőle. „Hangja a legegyszerűbb, egész közel van a mesélő 
előadásához, határa a szelíd humor, az egészséges mosolygás. Bácskai 
magyarságának egyszerűsége, okossága, filozófiája majd minden 
dolgaiban.” S bár rengeteget írt – többnyire a polgári élet cifra 
nyomorúságairól, a városi, a megyei alsó rangú hivatalnok komikus 
figuráiról –, „értékes dolgai azonban azok, amelyeket pátriájáról 
írt”. Óriási nyeresége lett volna az irodalmunknak, ha alkotóerejét 
és szépírói tehetségét a bácskaiságunk ügyének szolgálatába állítja. 
Felvillanó képei, írásainak eleven, élettel teli hangulata, a lelkeket 
beburkoló lázak vibráló színei mind azt bizonyítják: Kanizsai Ferenc 
elhivatottsága korábban alig tapasztalt magasságba emelhette volna 
a Délvidék misztériumát. Mindannyiunk nagy vesztesége, hogy ez 
végül is nem történt meg.
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Szépséges régi történeteink

Vagy ha meg is történt, ha mégis valahol létezik a művekbe zárt 
magyar Délvidék, azt a mai ember számára még nem bontotta ki 
senki. Mai sorsunk történeti előzményei elbeszélésekben, regények-
ben, szalaggal átkötött levelek fakó soraiban, színes útirajzokban 
és tétova vallomásokban valahol ott rejtőzködnek a múlt sűrű 
homályának a mélyén. Aki a históriás időkből bármilyen apró 
értéket a felszínre hoz, nemes ügyet szolgál: visszaadja népünknek 
az emlékezés színes élményvilágát, a történelem visszaszerzésének, 
birtokbavételének jogát és hatalmát. Ezért indítjuk most útjára a 
Délvidéki Soroló című könyvsorozatunkat, amelyet az elfeledett 
értékeink feltárásának és bemutatásának szentelünk. Tesszük ezt 
azzal a meggyőződéssel, hogy a táj embere évszázadokkal korábban 
is a szépre, a jóra, a nemesre törekedett, s törekvésének nyomai ott 
maradtak az időben. S ha a nagy vállalkozások ünnepi megkoroná-
zásáig az előttünk járó nemzedékeknek nem is jutottak el minden 
esetben, a vereségnek és a kudarcnak is megvan a maga története. A 
történetek pedig számba vehetők, felsorolhatók – hiszen csak meg-
nevezésük révén alkotható meg a táj történelme, a História, amely a 
múltunk élményéből eredően erőt adhat a ma emberének is. Akik a 
Sorolóban megszólalnak, valamennyien tanúságot tesznek, szavukra 
érdemes odafigyelni, hiszen egykoron a maguk helyén valamennyien 
küldetéses emberek voltak.

2011-ben, húsvét napján                                             Mák Ferenc
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Kanizsai Ferenc fellelhető művei

Csuka Ferenc: Faustus revidivus [Elbeszélések]. Szeged, 1905, 
End rényi Imre, 143 p.; Ifjabb Sóti Pál [Regény 69 folytatásban]. 
Délmagyarország [Szabadka], 1909. március 16. – június 20.; Jó 
f igurák [Elbeszélések, jelenetek]. Budapest, 1909, 64 p. /Mozgó 
Könyvtár/; Az apja f ia [Novellák]. Budapest, 1910, 64 p. /Mozgó 
Könyvtár/; A cserebogár [Elbeszélések]. Budapest, 1911, Singer 
és Wolfner, 207 p. /Modern Magyar Könyvtár/; A kíg yóbűvölő 
[Novellák]. Budapest, 1912, 64 p. /Mozgó Könyvtár/; Bűntársak 
[Elbeszélések]. Budapest, 1912, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Rt., 64 p. /Modern Könyvtár/; Diáknovellák. Budapest, 1920, A 
„Magyar Jövő Ifj. Irodalmi R.-T.” kiadványa, 62 p. /A Zászlónk Di-
ákkönyvtára/; Poczok Palkó története. Budapest, é. n. [1918], Tolnai 
Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt., 96 p. /Az Ifjúság Számára/; 
Karcsi, a mintadiák válogatott kalandjai. Írta: Javeiro [Kanizsay 
Ferenc]. Budapest, 1921, 46 p. /A Zászlónk Diákkönyvtára/.

A forrásokban említés történik: Terka [Regény, 1907]; Roppant 
nagy szerelem [Regény, 1907?]; Angolok Kanizsán [Színmű, ?].
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Ifj abb Sóti Pál a XX. század eleji bácskai kis-
város szépreményű ifj úja, aki kortársaival együtt 
a magyar élet megújítója is lehetne, ha az elképzelé-
sei megvalósításához lenne elegendő akaratereje. A kék-
festő fi a azonban az értelmetlenül eltékozolt budapesti ta-
nulóévek után szülővárosa, Bács-Udvard segédjegyzőjeként sem 
boldogul; vergődései végén a hajnali nagy dáridók után szokásos 
párbajok egyikébe ő is belehal. Pedig ő nagyot álmodott az élet-
ről, közössége jövőbeli sorsáról – hasztalan; a Darvadi Zoltánok 
társaságához hasonlóan már ő sem ura az életének, a szándékai-
nak és az elhatározásainak. A tehetetlenül vergődő lélek mellett 
Kanizsai Ferenc tragikus rajzát adja a bácskai kisvárosi életnek 
is. A magyar dzsentri már elhagyta a birtokát, a hivatal viszont 
megoldhatatlan feladat elé állította őt. A súlyos társadalmi prob-
lémákat megjelenítő regény – évszázadnál is hosszabb ideig lap-
pangott az elfeledett művek hosszú sorában – méltó arra, hogy 
elsőként adjon hírt a Délvidéki Soroló című, újra felfedezett mű-
veket bemutató, most induló könyvsorozatunkról.

      Mák Ferenc
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